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RETIFICAÇÃO 

 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 010/2020 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO 

DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO CONFUSÃO, SÃO GOTARDO – MG. 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. 

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais 
retifica: 
 
ONDE SE LÊ: Termo de Referência, item 7 – Equipe Técnica 
 
- 01 (um) Engenheiro, com pelo menos 05 (cinco) anos de formação; com experiência comprovada (através de 
atestados e/ou documentos equivalentes) na execução de: 

 projetos de manejo e conservação do solo e da água, e; 
 reflorestamento; 

- 01 (um) Topógrafo, com pelo menos 03 (três) anos de formação; com experiência comprovada (através de 
atestados e/ou documentos equivalentes) em: 

 serviços topográficos de qualquer natureza; 
- 01 (um) Profissional de Mobilização Social com formação superior, com pelo menos 03 (três) anos de formação 
e experiência comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em: 

 mobilização social e/ou educação ambiental. 
 

LEIA-SE: Termo de Referência, item 7 – Equipe Técnica 
 

- 01 (um) Engenheiro, com pelo menos 05 (cinco) anos de formação; com experiência 
comprovada (através de atestados de capacidade técnica) na execução de: 

 projetos de manejo e conservação do solo e da água, e; 
 reflorestamento; 

- 01 (um) Topógrafo, com pelo menos 03 (três) anos de formação; com experiência 
comprovada (através de atestados de capacidade técnica) em: 

 serviços topográficos de qualquer natureza; 
- 01 (um) Profissional de Mobilização Social com formação superior, com pelo menos 03 (três) 
anos de formação e experiência comprovada (através de atestados de capacidade técnica) 
em: 

 mobilização social e/ou educação ambiental. 
 
Deverá ser apresentada a Certidão de Acervo Técnico (CAT) e respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) para os dois primeiros profissionais, junto às comprovações 
de capacidade técnica. 
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2020. 
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