PROFISCO - BR-LXXX
<UF>

<Denominação do Projeto - BR-LXXXX >
Caminho Crítico: da Missão de Análise à Missão de Negociação
ROP Anexo XXIX
Item

<mês / ano >

<mês / ano >

<mês / ano >

<mês / ano >

Missão de Análise
Elaboração pelo Mutuário1 da versão final dos
seguintes documentos, anexos do POD:
(i)
Versão final do Plano de Ação e de
Investimentos (PAI)
(ii)
Versão final do Marco de Resultados,
com respectiva Linha de Base
(iii)
Versão final do Plano Operacional e do
Plano de Aquisições para os primeiros 18
meses de execução (descritivo e
detalhado)
(iv)
Versão final da Sistemática de
Monitoramento e Avaliação e respectivo
Quadro de Indicadores
(v)
Versão final das estimativas de impacto
financeiro de produtos relevantes, que
permitam a elaboração da análise
financeira
Envio ao BID da versão final da relação dos gastos
antecipados de contrapartida ou financiamento
Enviar ao BID do ato de constituição da UCP e
designação da equipe
Envio ao BID das informações adicionais para a
elaboração das minutas contratuais
Envio ao BID pelo Mutuário da versão final dos
anexos do POD
Elaboração pelo BID da versão final dos seguintes
documentos ou providências:
(i)
Análise financeira do Projeto, com apoio
de aplicativo específico.
(ii)
Matriz de Risco do Projeto, atualizada
(iii)
Definição da revisão das aquisições e
contratações e dos desembolsos do
projeto “ex-ante” ou “ex-post
(iv)
Recomendações para o sistema de
gerenciamento do Projeto
(v)
Capacitação da equipe estadual sobre as
políticas de aquisições e contratações do
BID
Distribuição do POD para análise pela equipe do
PROFISCO
Distribuição do POD para análise pelo Grupo de
Revisão de Qualidade e Risco – QRR
Remessa pelo BID das Minutas contratuais para o
Mutuário
Início pelo Mutuário da tramitação do processo
para contratação da operação de crédito junto à
STN (após o recebimento da minuta do contrato de
empréstimo enviada pelo BID), de modo a
prevenir atrasos na contratação do empréstimo
Missão de pré-negociação
Missão de Negociação
1

Para a elaboração desses documentos o Mutuário poderá contar com apoio de consultor designado pelo BID para o Projeto.

