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RETIFICAÇÃO 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 039/2016 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO 
EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES E PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF” 

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da AGB Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais retifica: 
 
PÁGINA 8  
8 – PROPOSTA TÉCNICA 
ONDE SE LÊ: 
7.8 - Qualificação técnica  
7.8.1 - A qualificação técnica consiste em:  
c.1) Tal experiência deverá ser comprovada com apresentação de no mínimo 03 (cinco) Atestados de Capacidade Técnica, que a concorrente tenha 
executado ou executa serviço com características semelhantes ao objeto do presente Ato Convocatório, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. Ver Formulário 4 - Atestados. 

 
LEIA-SE: 
7.8 - Qualificação técnica  
7.8.1 - A qualificação técnica consiste em:  
c.1) Tal experiência deverá ser comprovada com apresentação de no mínimo 03 (três) Atestados de Capacidade 
Técnica, que a concorrente tenha executado ou executa serviço com características semelhantes ao objeto do 
presente Ato Convocatório, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Ver Formulário 4 - Atestados. 
 
PÁGINA 10 
ONDE SE LÊ: 
8.5.1 - A proponente deverá apresentar a Proposta Técnica de acordo com quesitos e critérios de avaliação conforme tabela a seguir: 

A 
A.2) Repertório e Experiência em projetos de comunicação voltados ao meio ambiente e/ou recursos hídricos e/ou 
gestão de bacias hidrográficas: Até 06 (seis) projetos, sendo 02 (dois) pontos para cada projeto. 
 
LEIA-SE: 
8.5.1 - A proponente deverá apresentar a Proposta Técnica de acordo com quesitos e critérios de avaliação conforme 
tabela a seguir: 
A 
A.2) Repertório e Experiência em projetos de comunicação social (distintos dos apresentados no item A.1): Até 06 
(seis) projetos, sendo 02 (dois) pontos para cada projeto. 
 
PÁGINA 41 
ONDE SE LÊ: 
Forneça aqui uma breve descrição dos antecedentes e da organização de sua empresa, e descrição dos antecedentes e da organização de sua 
empresa e relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a especificação do início de atendimento de cada um deles; 
Utilizando o formulário abaixo, forneça informações sobre cada serviço para o qual a sua empresa e cada um de seus associados foram legalmente 
contratados para a execução do referido trabalho, na qualidade de firma individual, entidade corporativa ou de uma das principais empresas de 
uma associação para prestar serviços semelhantes aos solicitados para este trabalho. 

 
LEIA-SE: 
Forneça aqui uma breve descrição dos antecedentes e da organização de sua empresa, e descrição dos antecedentes 
e da organização de sua empresa e relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a 
especificação do início de atendimento de cada um deles; 
 
Belo Horizonte, 09 de novembro de 2016. 

 
 

Comissão de Seleção e Julgamento AGB Peixe Vivo 

http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/cg014ana/atosconvocatorios/ATO%20021_2014%20PMSB%20CARIRANHA%2001_08_2014.pdf

