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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DAS VELHAS 

Deliberação CBH Rio das Velhas nº 01, de 06 de fevereiro de 2013 

 

Referenda os processos de contratação 

(atos convocatórios) demandados pelo CBH 

Rio das Velhas à AGB Peixe Vivo, no âmbito 

do Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009. 

 

O PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS, no uso 

de suas atribuições legais, dispostas no art. 15 do Regimento Interno, estabelecido pela 

Deliberação-CBH Rio das Velhas nº 03 de 30 de março de 2010 e; 

Considerando que os Planos de Aplicação de 2010 e 2011/2012, do Contrato de 

Gestão nº 003/IGAM/2009, previam rubricas para o apoio e o fortalecimento das 

ações do CBH Rio das Velhas; 

Considerando que os Planos de Aplicação de 2010 e 2011/2012 foram aprovados 

nas Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas, por meio das Deliberações 

nº05/2009 e 12/2011, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 

003/IGAM/2009; 

Considerando que o Plano de Aplicação 2011/2012 foi aprovado pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, quando do aditamento do Contrato de 

Gestão nº 003/IGAM/2009, em 29 de dezembro de 2011, conforme Cláusula 

Primeira do segundo Termo Aditivo contratual;  

Considerando que os procedimentos de contratação das demandas para o 

desenvolvimento de apoio e de fortalecimento do CBH Rio das Velhas, 

demandadas por este, observaram integralmente a Resolução Conjunta 

SEMAD/IGAM nº 1.044 de 30 de outubro de 2009; 

Considerando que o relatório de prestação de contas do exercício de 2011 foi 

encaminhado pela AGB Peixe Vivo ao IGAM, em 14 de fevereiro de 2012, prazo 

estabelecido pela Resolução Conjunta nº 1.044 de 30 de outubro de 2009, e, até a 

presente data, não obteve resposta quanto a sua aprovação/reprovação, em 

desconformidade com o art. 50 da mesma Resolução Conjunta; 

 

DELIBERA: 

Art. 1º Ficam referendados todos os procedimentos de contratação, por meio de 

Ato Convocatório e processos de dispensa de coleta de preços, demandados pelo 

CBH Rio das Velhas à AGB Peixe Vivo com a finalidade de desenvolver as 
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atividades de apoio e fortalecimento do Comitê, na vigência do Contrato de Gestão 

nº 003/IGAM/2009. 

Art. 2º Os atos convocatórios mencionados no art. 1º desta Deliberação são aqueles 

constantes no Anexo Único. 

Parágrafo Único. Os extratos dos procedimentos indicados neste artigo encontram-se 

disponibilizados e publicados no site da AGB Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas, nos 

respectivos endereços: www.agbpeixevivo.org.br e www.cbhvelhas.org.br. 

Art. 3º Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2013. 

 

Rogério Sepúlveda                                                       Valter Vilela 
       Presidente                                                                Secretário 
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ANEXO ÚNICO  
 

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DEMANDADOS PELO CBH RIO DAS VELHAS 

 
ATO 

CONVOCATÓRIO 
OBJETO 

Nº 001 / 2011 
Divulgação das atividades do CBH Rio das Velhas e da AGB Peixe Vivo 

em revistas especializadas em meio ambiente e recursos hídricos.  

Nº 002 / 2011 
Disponibilizar informações relacionadas às atividades do CBH Rio das 

Velhas no site do CBH Velhas e no site da AGB Peixe Vivo. 

Nº 004/2011 
Contratação de profissional para prestação de serviços técnicos 

especializados na área de recursos hídricos, compondo a equipe de 
apoio do CBH Rio das Velhas. 

Nº 005/2011 
Contratação de profissional para prestação de serviços administrativos, 

compondo a equipe de apoio do CBH Rio das Velhas. 

Nº 007/2011 
Aquisição de equipamentos de informática e periféricos para 

estruturação da sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas. 

Nº 008/2011 
Aquisição de equipamentos eletrônicos para estruturação da sede do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Nº 009/2011 
Contratação de estagiários para prestação de serviços diversos, em 

apoio à equipe do CBH Rio das Velhas. 

Nº 010/2011 
Aquisição de equipamentos GPS para suporte à equipe do CBH Rio das 

Velhas no desenvolvimento dos trabalhos de campo. 

Nº 011/2011 
Locação de veículo para atender as demandas da Diretoria e da equipe 

de apoio do CBH Rio das Velhas no desenvolvimento de suas atividades. 

Nº 014/2011 

Contratação de empresa de recursos humanos para disponibilizar 
motorista profissional em atendimento à Diretoria e à equipe do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas no desenvolvimento de suas 

atividades. 

Nº 016/2011 
Contratação de profissional para prestação de serviços técnicos 

especializados na área de recursos hídricos, compondo a equipe de 
apoio do CBH Rio das Velhas. 

Nº 017/2011 
Contratação de profissional para prestação de serviços técnicos 

especializados na área de recursos hídricos, compondo a equipe de 
apoio do CBH Rio das Velhas. 

Nº 024/2011 
Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática para 

estruturação da sede do CBH Rio das Velhas. 

Nº 027/2011 
Aquisição de móveis de escritório para estruturação da sede do CBH Rio 

das Velhas. 

Nº 028/2011 
Contratação de 04(quatro) profissionais de nível superior para apoiar as 
atividades do CBH Rio das Velhas no Município De Belo Horizonte/MG 

Nº 031/2011 
Aquisição de eletrodomésticos e outros para estruturação da sede do 

CBH Rio das Velhas 

Nº 001/2012 

Contratação de empresa especializada para fornecer sistema de 
segurança para a sede da AGB - Peixe Vivo e sede do CBH Rio das 

Velhas, equipada com sistema de câmaras e gravação de alta tecnologia 
que possibilita a visualização e captura de imagens via internet podendo 

ser acompanhada em tempo real e gravada posteriormente a 
visualização. 

Nº 002/2012 
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
manutenção em computadores, impressoras e equipamentos de 

informática. 

Nº 003/2012 

Contratação de empresa especializada para implantação, estruturação e 
configuração de rede lógica (material; mão de obra e sistema 

operacional) para a sede do CBH Rio das Velhas. 
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Nº 007/2012 
Locação de um veículo para atendimento da diretoria e equipe de apoio 

do CBH Rio das Velhas. 

Nº 008/2012 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
impressões a laser, cópias simples, cópias coloridas, papel sulfite, papel 
couchê, transparências, encadernações em capa dura e espiral, banners, 

fotografias, mapas e plantas, cartões de visita, plotagens, 
escaneamentos, conversão de formatos, fotografias, digitalizações e 

demais serviços congêneres para o CBH Rio das Velhas.  

Nº 010/2012 
Contratação de 03 (três) estagiários de nível superior para apoiar as 

atividades do comitê da bacia hidrográfica do rio das velhas – CBH Rio 
das Velhas. 

Nº 011/2012 
Contratação de serviços especializados para fornecimento de coffee 

break. 

Nº 012/2012 
Contratação de serviços especializados para fornecimento de mão de 

obra de motorista, em atendimento ao CBH Rio das Velhas.  

Nº 014/2012 
Contratação de serviços especializados para fornecimento de material de 

limpeza e material de copa. 

ATO DE DISPENSA OBJETO 

ATO: 001/2011 Locação de imóvel, sede do CBH Rio das Velhas. 

ATO: 003/2011 
Contratação de aquisição, instalação e manutenção de central PABX na 

sede do CBH-Velhas. 

ATO: 004/2011 
Contratação de empresa especializada para fornecimento e 

administração de cartão magnético ou eletrônico para aquisição de 
combustível e créditos. 

ATO: 005/2011 Contratação de serviços de telefonia e de internet de banda larga.  

ATO: 007/2011 
Aquisição de serviços de telefonia 0800 para a prestação de informações 
sobre a cobrança de recursos hídricos e sobre a emissão de boletos de 

cobrança, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

ATO: 001/2012 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de hospedagem 

de conteúdo para site do CBH-Velhas. 

ATO: 003/2012 Aquisição de papel A4, branco, 75 grs, 210x297 mm. 

ATO: 006/2012 Contratação de apólices de seguros de vida para 02 (dois) estagiários.  

ATO: 011/2012 Aquisição de licenças do software microsoft sql server. 

ATO: 012/2012 
Aquisição de licenças do software symantec endpoint protection small 

business edition 12.1. 

 

 


