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RETIFICAÇÃO DE CARTA CONVITE 

 

Brasília - DF, 02 de março de 2023.  

 

Informamos que os seguintes itens estão retificados na Carta Convite: 

 

1. No item 8 – Produtos esperados, cronogramas de entrega 

ONDE SE LÊ: 

Nº  Descrição dos Produtos  
Prazo de 
Entrega  

(previsão)  

Período de 
Aprovação  
(previsão)  

1  Plano de Trabalho detalhado  

10 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 5 dias 
após a entrega 

do produto  

2  
Relatório de Progresso do PAT para 
divulgação  

30 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato  

Até 5 dias 
após a entrega 

do produto  

3  

Relatório do planejamento e execução 
das ações prioritárias do PAT, 
incluindo planilha de orçamento dos 
insumos e status da execução.   

50 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto  

4  

Relatório descritivo e comprobatório de 
atividades executadas no 1º trimestre (a 
exemplo de reuniões, aquisições, 
mobilizações, entre outras, incluindo 
anexos como os termos de referência, 
planilhas, memórias, etc.)  

100 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto  

5  Relatório da 1º Monitoria do PAT  

120 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto  

6  Relatório descritivo e comprobatório 
de atividades executadas no 2º 
trimestre (a exemplo de reuniões, 
aquisições, mobilizações, entre outras, 
incluindo anexos como os termos de 
referência, planilhas, memórias, etc.)  

190 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

  
Até 10 dias 

após a entrega 
do produto  

6  Relatório descritivo e comprobatório de 
atividades executadas no 3º trimestre (a 
exemplo de reuniões, aquisições, 
mobilizações, entre outras, incluindo 

280 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato  

  
Até 10 dias 

após a entrega 
do produto  
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anexos como os termos de referência, 
planilhas, memórias, etc.)  

7  Relatório de Progresso do PAT para 
divulgação  

310 dias após a 
data da 

assinatura do 
contrato  

Até 5 dias 
após a entrega 

do produto  

8  Relatório final com a síntese dos 
trabalhos de assessoramento e 
monitoramento do PAT, incluindo um 
balanço das ações implementadas no 
âmbito do Projeto Pró-Espécies e da 
identificação de possíveis novas fontes 
de financiamento do PAT  

330 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato  

  
Até 10 dias 

após a entrega 
do produto  

 

 

LEIA-SE: 

Nº  Descrição dos Produtos  
Prazo de 
Entrega  

(previsão)  

Período de 
Aprovação  
(previsão)  

1  Plano de Trabalho detalhado  

10 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 5 dias 
após a entrega 

do produto  

2  
Relatório de Progresso do PAT para 
divulgação  

30 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato  

Até 5 dias 
após a entrega 

do produto  

3  

Relatório do planejamento e execução 
das ações prioritárias do PAT, 
incluindo planilha de orçamento dos 
insumos e status da execução.   

50 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto  

4  

Relatório descritivo e comprobatório de 
atividades executadas no 1º trimestre (a 
exemplo de reuniões, aquisições, 
mobilizações, entre outras, incluindo 
anexos como os termos de referência, 
planilhas, memórias, etc.)  

100 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto  

5  Relatório da 1º Monitoria do PAT  

120 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto  

6  Relatório descritivo e comprobatório 
de atividades executadas no 2º 
trimestre (a exemplo de reuniões, 
aquisições, mobilizações, entre outras, 

190 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato.  

  
Até 10 dias 

após a entrega 
do produto  
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incluindo anexos como os termos de 
referência, planilhas, memórias, etc.)  

7 Relatório descritivo e comprobatório de 
atividades executadas no 3º trimestre (a 
exemplo de reuniões, aquisições, 
mobilizações, entre outras, incluindo 
anexos como os termos de referência, 
planilhas, memórias, etc.)  

280 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato  

  
Até 10 dias 

após a entrega 
do produto  

8 Relatório de Progresso do PAT para 
divulgação  

310 dias após a 
data da 

assinatura do 
contrato  

Até 5 dias 
após a entrega 

do produto  

9 Relatório final com a síntese dos 
trabalhos de assessoramento e 
monitoramento do PAT, incluindo um 
balanço das ações implementadas no 
âmbito do Projeto Pró-Espécies e da 
identificação de possíveis novas fontes 
de financiamento do PAT  

330 dias após a 
data de 

assinatura do 
contrato  

  
Até 10 dias 

após a entrega 
do produto  

 

2. No item 9 – Condições de desembolso: 

ONDE SE LÊ:  

Parcela  
Condição de 
desembolso  

Data de pagamento 
(prevista)  

% paga por 
produto  

1  

Mediante assinatura 
do contrato, entrega e 
aprovação do Produto 
1 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.  

10%  

2  

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 
2 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.  

5%  

3  

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 
3 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.  

10%  

4  

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 
4 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.  

10%  

5  

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 
5 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal.  

20%  
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6  

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 
6 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal  

20%  

7  

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 
7 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal  

5%  

8  

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 
8 e entrega da Nota 
Fiscal.  

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal  

20%  

Total  100%  

 

LEIA-SE: 

Parcela   Condição de desembolso   
Data de pagamento 

(prevista)   
% paga por 

produto   

1   

Mediante assinatura do 
contrato, entrega e 
aprovação do Produto 1 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.   

10%   

2   

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 2 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.   

5%   

3   

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 3 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.   

10%   

4   

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 4 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a 
data de aprovação do 
Produto e entrega de 

Nota Fiscal.   

10%   

5   

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 5 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal.   

20%   

6   

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 6 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal   

10%   

7   

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 7 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal   

10%   

8   
Mediante entrega e 
aprovação do Produto 8 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

10%   
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Produto e entrega de 
Nota Fiscal   

9   

Mediante entrega e 
aprovação do Produto 9 e 
entrega da Nota Fiscal.   

Até 15 dias após a data 
de aprovação do 

Produto e entrega de 
Nota Fiscal   

15%   

Total   100%   

 

3. No item 18 - Prazo de entrega da proposta (RETIFICAÇÃO 1): 

ONDE SE LÊ: 

A Proponente deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima até o dia 

28/02/2023. 

 

LEIA-SE: 

A Proponente deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima até o dia 

10/03/2023.   

 

4. No item 20 - Contato para envio da proposta ao WWF-Brasil e demais 

questionamento (RETIFICAÇÃO 1): 

ONDE SE LÊ: 

Dúvidas podem ser enviadas até o dia 20/02/2023 para os e-mails: compras@wwf.org.br 

e proespecies@wwf.org.br com o seguinte assunto: [Pró-Espécies] Dúvida Carta Convite :: 

SC044832. Todos os questionamentos serão respondidos em um documento único de 

perguntas e respostas e divulgado como anexo na página da chamada no dia 21/02/2023. 

Caso a atualização não aconteça, não houve questionamentos. 

 

LEIA-SE: 

Dúvidas podem ser enviadas até o dia 20/02/2023 para os e-mails: compras@wwf.org.br 

e proespecies@wwf.org.br com o seguinte assunto: [Pró-Espécies] Dúvida Carta Convite :: 

SC044832. Todos os questionamentos serão respondidos em um documento único de 

perguntas e respostas e divulgado como anexo na página da chamada no dia 02/03/2023. 

Caso a atualização não aconteça, não houve questionamentos. 

 

= 


