Chamada para Manifestação de Interesse (EOI)
PPA SOLIDARIEDADE: RESPOSTA À COVID-19 NA REGIÃO AMAZÔNICA BRASILEIRA Fase 2
Documento de perguntas e respostas (até 15 de dezembro de 2021)
Question /
Answer
#1

Date received /
answered

English

Portuguese

Question /
Pergunta

December 6, 2021 /
6 de dezembro de
2021

Can I share the EOI with my networks of social
entrepreneurs?

Posso divulgar a oportunidade nas minhas redes de
empreendedores sociais?

Answer /
resposta

December 7, 2021 /
7 de dezembro de
2021

You can ask your other organizations to go to the link
in the email for information on how to apply. (The
documents for the Call for Expression of Interest are
also available at the link:
https://bit.ly/ppasolidariedade2022)

Você pode pedir às suas outras organizações que
acessem o link no e-mail para obter informações
sobre como se inscrever. (Os documentos para a
Chamada para Manifestação de Interesse também
estão disponíveis no link:
https://bit.ly/ppasolidariedade2022)

December 8, 2021 /
8 de dezembro de
2021

I could not see Annex 1: Concept Note Form NPI
EXPAND BRAZIL PPA Solidarity Phase 2. Is it
possible to forward it?

Não consegui visualizar o Anexo 1: Formulário de
Nota Conceitual NPI EXPAND BRAZIL PPA
Solidariedade Fase 2. É possível encaminhar?

December 9, 2021 /
9 de dezembro de
2021

You can access and download the documents of the
call for Expressions of Interest, including the Concept
Note Template, through this link:
https://bit.ly/ppasolidariedade2022.

Você pode acessar e baixar os documentos da
Chamada para Manifestação de Interesse, incluindo o
Formulário da Nota Conceitual, através deste link:
https://bit.ly/ppasolidariedade2022.

December 8, 2021 /
8 de dezembro de
2021

I’d like to know if non-profit organizations can submit a
proposal? Can the proposal have a representative
institution, to be executed by other people in
partnership and with technical capacity? Many people

Gostaria de saber se organizações sem fins lucrativos
podem enviar proposta? A proposta pode ter uma
instituição de representação, para ser executado por
outras pessoas em parceria e com capacidade

#2
Question /
Pergunta
Answer /
resposta

#3
Question /
pergunta

1

Answer /
resposta

December 9, 2021 /
9 de dezembro de
2021

have great projects and because they don't have a
legal organization with CNPJ they end up losing
opportunities to help vulnerable populations!

técnica? Muitas pessoas têm ótimos projetos e por
não terem uma organização legal com CNPJ acabam
perdendo oportunidades de ajudar as populações em
vulnerabilidade!

NPI EXPAND Project has specific criteria for New and
Underutilized Partners (NUPs) to receive funds and
implement services. These are:
•
Registration with the appropriate local
authorities of Brazil.
•
Is majority-owned by individuals who are
citizens or lawful permanent residents of Brazil
•
Has a governing body or board of directors,
the majority of whom are citizens or lawful permanent
residents of Brazil.
•
Dedicated local office.
•
Has a local bank account.
•
Office employees are 50% Brazilians.
•
Documented financial procedures and full
time qualified finance personnel in place.
•
Has experience working through locally-led
operation
•
Has received less than $25 million over the
past five years from USAID.
•
Organization has not received any funding
from USAID as a prime partner over the last five
years.
•
Has delivered more total funding in private
development assistance than it has received from
USAID in financial awards over the past five years.
•
Not debarred, suspended from receiving
USAID funds.
•
Has full-time staff with technical qualifications
relevant to the technical work they are doing.

O Projeto NPI EXPAND tem critérios específicos para
Parceiros Novos e Subutilizados (NUPs) para receber
fundos e implementar serviços. Estes são:
•
Registro junto às autoridades locais
competentes do Brasil.
•
É propriedade majoritária de indivíduos que
são cidadãos ou residentes permanentes do Brasil.
•
Tem um órgão de governo ou conselho de
administração, a maioria dos quais são cidadãos ou
residentes permanentes legais no Brasil.
•
Escritório local dedicado.
•
Tem uma conta bancária local.
•
Os funcionários do escritório são 50%
brasileiros.
•
Procedimentos financeiros documentados e
pessoal financeiro qualificado em tempo integral no
local.
•
Tem experiência de trabalho por meio de
operações lideradas localmente
•
Recebeu menos de $ 25 milhões da USAID
nos últimos cinco anos.
•
A organização não recebeu nenhum
financiamento da USAID como parceiro principal nos
últimos cinco anos.
•
Forneceu mais financiamento total em
assistência privada ao desenvolvimento do que
recebeu da USAID em concessões financeiras nos
últimos cinco anos.
•
Não impedido, suspenso de receber fundos
da USAID.
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•
Possui pessoal em tempo integral com
qualificações técnicas relevantes para o trabalho
técnico que está realizando.
#4
Question /
pergunta

Answer /
resposta

December 9, 2021 /
9 de dezembro de
2021

Do the documents requested in "Section D: Checklist
for Expression of Interest", need to be submitted with
the Concept Note Template or will they be submitted
at another time?

Os documentos solicitados na "Seção D: Checklist
para Manifestação de Interesse", precisam ser
enviados junto com o Formulário de Nota Conceitual
ou serão apresentados em outra oportunidade?

December 9, 2021 /
9 de dezembro de
2021

Yes, the documents below need to be submitted with
the Concept Note Template. The exceptions are the
up to two Reference letter(s) from the donor/other
partners, which may be submitted at the application
stage (next phase), as indicated in the Concept Note
Template.

Sim, os documentos abaixo precisam ser submetidos
com o Formulário de Nota Conceitual. A exceção são
as até duas cartas de referência do doador / outros
parceiros, que podem ser apresentadas na fase de
candidatura (próxima fase), conforme indicado no
Modelo de Nota de Conceito.

#5
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Question /
pergunta

December 10, 2021 /
10 de dezembro de
2021

Answer /
resposta

December 13, 2021 /
13 de dezembro de
2021

#6
Question /
pergunta
Answer /
resposta

#7

Answer /
resposta

Are the items of proof of technical capacity and the
presentation of mini-resumés provided in the EOI part
of the limit of 5 to 7 pages provided for the Concept
Note?
No, the documents are not part of the limit. The items
of proof of technical capacity and resumes should be
submitted as separate attachment documents to the
applications.

Os itens de comprovação de capacidade técnica e a
apresentação dos mini-currículos previsto no Edital
fazem parte do limite de 5 a 7 páginas previstos para
a nota conceitual?
Não, os documentos não fazem parte do limite. Os
elementos de prova de capacidade técnica e
currículos devem ser apresentados como documentos
anexos separados aos pedidos.

December 10, 2021 /
10 de dezembro de
2021
December 13, 2021 /
13 de dezembro de
2021

Should budgets be elaborated in dollars or in reais?

Os orçamentos devem ser elaborados em dólar ou
real?

Budgets must be submitted in Brazilian Currency BRL
/ R$ and should not exceed 250,000.00 USD. To
consult exchange rate, you may refer to the website
OANDA <https://www.oanda.com/currencyconverter/pt/>.

Os orçamentos devem ser apresentados em moeda
brasileira BRL / R$ e não devem exceder 250.000,00
USD. Para consultar a taxa de câmbio, você pode
consultar o website OANDA
<https://www.oanda.com/currency-converter/pt/>.

December 13,
2021 / 13 de
dezembro de 2021

Reference is made to the following paragraph of the
EOI: " [...] with estimated grant amounts of USD
$100,000 (approximately BRL 560,000) up to
$250,000 (approximately BRL 1.4 million) awarded
per organization. Organizations may be eligible for
multiple grants simultaneously up to $250,000 per
grant."

Referência é feita ao seguinte parágrafo do
Chamamento (EoI): " […] com valor estimado por grant
de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 560 mil reais) até
US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1.4 milhões) em
grants concedes por organização. Organizações podem
ser elegíveis para múltiplos grants simultaneamente, no
valor de até US$ 250 mil por grant."

Is it possible or not to award more than one grant per
organization? If so, must the organization submit
multiple concept notes, with separate budgets up to
$250,000? Or only one concept note covering all
activities, regardless of the final estimated value?

É possível ou não a concessão de mais de um grant po
organização? Caso seja possível, a organização deve
apresentar múltiplas notas conceituais, com orçamentos
distintos até US$ 250? Ou somente uma nota conceitua
contemplando todas as atividades, independentemente
do valor estimado final?
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Question /
questões

#8
Question /
pergunta
Answer /
resposta

#9
Question /
pergunta

Answer /
resposta

December 13,
2021 / 13 de
dezembro de 2021

Yes, depending on the organization's eligibility, Risk
Assessment and Due Diligence documentation,
organizations can apply for and receive more than
one grant of the maximum amount of USD
250,000.00. Therefore, organizations may submit
separate Concept Notes with separate budgets. Each
Concept Note should not exceed USD 250,000.00.

Sim, dependendo da elegibilidade da organização, da
Avaliação de Riscos e da documentação de Due
Diligence, as organizações podem candidatar-se e
receber mais de um grant do montante máximo de USD
250.000,00. Portanto, as organizações podem
apresentar Notas de Conceitos separadas com
orçamentos separados. Cada Nota Conceitual não deve
ultrapassar de USD 250.000,00.

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

Does this call for Expression of Interest (EOI) allow for
the purchase of laboratory equipment for the
determination and diagnosis of the COVID-19?

Esta Chamada para Manifestação de Interesse (EOI)
permite a compra de aparelhos de laboratório para
determinação e diagnóstico do vírus COVID-19?

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

Yes, this EOI may allow funding for strengthening
laboratory-based surveillance for known and newly
emerging SARS-CoV-2 variants, as well as genomic
sequencing with national and regional partners, taking
under consideration existing capacity. This EOI may
allow funding for sequencing reagents.

Sim, esta chamada (EOI) pode permitir o
financiamento para o fortalecimento da vigilância
baseada em laboratório para variantes conhecidas e
emergentes do SARS-CoV-2, bem como
sequenciamento genômico com parceiros nacionais e
regionais, levando em consideração a capacidade
existente. Este EOI pode permitir financiamento para
reagentes de sequenciamento.

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

Does this call for Expression of Interest (EOI) allow for
the purchase of equipment for the installation of
telemedicine stations to be placed in the territory and
to enable better clinical care to the patients with
COVID-19 and other morbidities, as a support to the
communities?

Esta Chamada para Manifestação de Interesse (EOI)
permite a compra de equipamentos para instalação de
estações de telemedicina para serem alocados no
território e possibilitarem melhor assistência clínica
aos pacientes com COVID-19 e outras morbidades,
como apoio as comunidades?

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

Yes, this EOI may allow funding for the purchase of
equipment for the installation of telemedicine stations.

Sim, esta chamada (EOI) pode permitir financiamento
para a compra de equipamentos para a instalação de
estações de telemedicina.
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# 10
Question /
pergunta

Answer /
resposta

# 11
Question /
pergunta

Answer /
resposta

# 12
Question /
pergunta

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

Does this call for Expression of Interest (EOI) allow for
the purchase of advanced life-support equipment,
such as respirators, infusion pump, oxygen network,
hospital beds, for the structuring of a reference center
for Covid-19 care (managed at the municipal level)?

Esta Chamada para Manifestação de Interesse (EOI)
permite a compra de equipamentos de suporte de
vida avançado como respiradores, bomba de infusão,
rede de oxigênio, leito hospitalar, para estruturação de
centro de referência ao atendimento de Covid-19
(gerido em nível municipal)?

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

Yes, this EOI may support the purchase of advanced
life-support equipment. USAID has restrictions
regarding some equipment purchases, so this will
have to be analyzed on a case-by-case basis. No
construction and/ or building infrastructure will be
funded.

Sim, este EOI pode apoiar a compra de equipamentos
de suporte avançado de vida. A USAID tem restrições
quanto à compra de alguns equipamentos, portanto,
isso deverá ser analisado caso a caso. Nenhuma
construção e / ou infraestrutura de construção será
financiada.

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

Does this call for Expression of Interest (EOI) allow for
the purchase of medicines and laboratory supplies
(related to COVID-19 support and diagnostics), such
as rapid tests, anticoagulants, etc.?

Esta Chamada para Manifestação de Interesse (EOI)
permite a compra de medicamentos e insumos de
laboratório (relacionados com suporte e diagnostico
COVID-19), tais como testes rápidos, anticoagulantes
etc.?

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

Yes, this EOI may support COVID-19 antigen (Ag)
Rapid Tests, molecular polymerase chain reaction
(PCR), and sample collection/transport materials. This
EOI cannot fund COVID-19 serologic or antibody tests
for diagnostic purposes. These last two tests may be
useful for surveillance studies but not for diagnosis of
acute infection.

Sim, esta EOI pode apoiar testes rápidos de antigénio
para COVID-19 (Ag), testes de reação de polimerase
molecular em cadeia (PCR), e materiais de
coleta/transporte de amostras. Esta EOI não pode
financiar testes serológicos ou de anticorpos para
COVID-19 para fins de diagnóstico. Estes últimos dois
testes podem ser úteis para estudos de vigilância,
mas não para o diagnóstico de infecção aguda.

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

My organization has already submitted a Concept
Note for a set of activities under this call for
Expression of Interest (EOI). We would like to submit

A minha organização já apresentou uma Nota de
Conceitual para um conjunto de atividades no âmbito
desta Chamada para Manifestação de Interesse
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a second Concept Note for another action that we
have planned for November 2022. This activity is still
under definition in terms of specific location, although
we can confirm that the activity will happen in an
indigenous territory within the Amazon region states
indicated in the EOI. Could we submit a second
Concept Note under this EOI?

(EOI). Gostaríamos de submeter uma segunda Nota
Conceitual para outra ação que temos planeada para
novembro de 2022. Esta segunda atividade ainda está
em definição em termos de localização específica,
embora possamos confirmar que a atividade irá
decorrer num território indígena dentro dos estados da
região amazônica indicados no EOI. Poderíamos
apresentar uma segunda Nota Conceptual no âmbito
desta EOI?

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

Yes, as presented in the question & answer # 7
above, organizations may submit separate Concept
Notes for this call for Expression of Interest (EOI) with
separate budgets. Each Concept Note must not
exceed USD 250,000.00. Each Concept Note will be
evaluated individually.

Sim, conforme apresentado na pergunta e resposta #
7 acima, as organizações podem apresentar Notas de
Conceitos separadas para este Chamada para
Manifestação de Interesse (EOI) com orçamentos
separados. Cada Nota Conceitual não deve
ultrapassar de USD 250.000,00. Cada Nota
Conceitual será avaliada individualmente.

Question /
pergunta

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

I would like to know exactly what you require when
you ask for a brief "biography" of 1-3
managers/teams. Is it a short resume?

Gostaria de saber exatamente o que vocês precisam
quando pedem uma breve "biografia" de 1-3
gerentes/equipes. Trata-se de um currículo resumido?

Answer /
resposta

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

The mini bio must be a document with at least one
well-written paragraph and at most one page per
senior manager or staff member involved in grant
implementation. If three managers or team members
are involved in the implementation of the grant, you
must submit a maximum of three pages.

A biografia breve deve ser um documento com no
mínimo um parágrafo bem escrito e no máximo uma
página por gerente sênior ou membro da equipe
envolvido na implementação do grant. Se três
gerentes ou membros da equipe estiverem envolvidos
na implementação do grant, você deve enviar no
máximo três páginas.

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

Does the Concept Note Form need to be sent signed,
or is it enough to be forwarded by institutional e-mail?

O Formulário da Nota Conceitual precisa ser enviado
assinado, ou basta ser encaminhado por e-mail
institucional?

Answer /
resposta

# 13

# 14
Question /
pergunta
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Answer /
resposta

# 15
Question /
pergunta
Answer /
resposta
# 16
Question /
pergunta

Answer /
resposta

# 17
Question /
pergunta

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

It is preferable that the Concept Note Form is signed
in the field below, found on the last page of the form.
The signature can be digital.

É preferível que o Formulário da Nota Conceitual
esteja assinado no campo abaixo, encontrado na
última página do formulário. A assinatura pode ser
digital.

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

Can the same senior manager be present (mentioned
in the brief biography submitted as an attachment to
the concept note form) in more than one proposal?

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

Yes.

Um mesmo gerente sênior pode estar presente
(mencionado na breve biografia apresentada como
anexo ao formulário da nota conceitual) em mais de
uma proposta?
Sim.

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021

Is any supporting documentation required for the
items: Does the organization have technical capacity
and/or expertise in implementing health projects
and/or responding to COVID-19; Experience working
in the Brazilian Amazon Region or demonstrated
ability to start working in the Amazon? OR is it enough
for the expertise and experience to be mentioned in
the concept note?
Technical expertise and experience in the States of
the Amazon region must be mentioned throughout the
Concept Note. Therefore, the organization is not
required to submit additional supporting
documentation for the items.

É necessário algum documento comprobatório para
os itens: A organização tem capacidade técnica e/ou
expertise na implementação de projetos de saúde
e/ou resposta à COVID-19; Experiência de atuação
na Região Amazônica brasileira ou capacidade
demonstrada para começar a trabalhar na Amazônia?
OU basta estar mencionada no decorrer da nota
conceitual a expertise e a experiência?
A expertise e a experiência nos estados da Amazônia
mencionados devem ser mencionadas no decorrer da
Nota Conceitual. Portanto, a organização não é
requerida a submeter documentação comprobatória
adicional para os itens.

Is it possible to include a line item for the purchase of
laboratory equipment?

É possível incluir rubrica para compra de
equipamentos laboratoriais?

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

December 15, 2021 /
15 de dezembro de
2021
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Answer /
resposta

December 15, 2021 /
16 de dezembro de
2021

Yes, it is possible to include a line for laboratory
equipment. Please see question #8 for more
information on COVID-19 virus determination and
diagnostics supplies and question #11 for more
information on supplies and testing.

Sim, é possível incluir uma linha para equipamentos
laboratoriais. Por favor, consulte a pergunta nº 8 para
obter mais informações sobre suprimentos de
determinação e diagnóstico do vírus COVID-19 e a
pergunta nº 11 para obter mais informações sobre
suprimentos e testes.
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