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ATO CONVOCATÓRIO Nº 003/2021 
 

 “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “PRODUZINDO ÁGUA NA BACIA 
DO RIBEIRÃO TABOCAS” – UTE RIBEIRÕES TABOCAS E ONÇA” 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/IGAM/2017. 

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais retifica: 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA 03 
 
A Agência Peixe Vivo torna público aos interessados, de acordo com a Portaria IGAM nº 60, de 14 de novembro de 2019, que 
convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade é Coleta de Preços, Tipo: 
Menor Preço Global, objetivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, conforme descrito no Termo de 
Referência (TDR) presente no Anexo I.  
 
Os interessados poderão obter maiores informações sobre a contratação e as condições de participação através do endereço 
eletrônico da Agência Peixe Vivo, https://agenciapeixevivo.org.br/editais/editais�internos/editais-gestao-no-003-igam-2017/, a 
partir de 18/03/2021 até 27/04/2021, e pelo email: licitacao@agenciapeixevivo.org.br.  
 
Os participantes interessados deverão comparecer à visita programada ao local das obras, que ocorrerá no dia 06/04/2021, às 
09:00horas, sendo o ponto de encontro como segue: Local: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jequitibá (Av. Raimundo 
Ribeiro da Silva, 145 – centro / Jequitibá – MG) Nesta visita serão emitidos “Certificado de Visita ao Local da Obra”, que deverão 
ser obrigatoriamente relacionados na documentação de qualificação técnica do Envelope 2 - Habilitação. Será tolerado o atraso de 
até 15:00 (quinze minutos) à visita programada ao local da visita.  
 
A Concorrente que chegar após o horário estipulado neste instrumento não poderá receber o Certificado de Visita.  
a) No ato da visita o engenheiro designado pela Concorrente deverá apresentar ao representante da Agência Peixe Vivo os 

seguintes documentos:  Carta de credenciamento declarando a condição de representante da empresa para efetuar a visita 

técnica.  Carteira do CREA.  
 
As propostas deverão ser entregues até o dia 27/04/2021, às 10:00 horas, e a abertura das mesmas ocorrerá no dia 27/04/2021 às 
10:30 horas, na sede da Agência Peixe Vivo, situada à Rua Carijós, nº 166, 5º andar - Centro, em Belo Horizonte - MG. 

 
LEIA-SE: PAGINA 03 
 
A Agência Peixe Vivo torna público aos interessados, de acordo com a Portaria IGAM nº 60, de 14 de 
novembro de 2019, que convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta 
seleção, cuja modalidade é Coleta de Preços, Tipo: Menor Preço Global, objetivando atender o Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, conforme descrito no Termo de Referência (TDR) presente no 
Anexo I.  
 
Os interessados poderão obter maiores informações sobre a contratação e as condições de participação 
através do endereço eletrônico da Agência Peixe Vivo, 
https://agenciapeixevivo.org.br/editais/editais�internos/editais-gestao-no-003-igam-2017/, a partir de 
18/03/2021 até 27/04/2021, e pelo email: licitacao@agenciapeixevivo.org.br.  
 
Os participantes interessados deverão comparecer à visita programada ao local das obras, que ocorrerá 
no dia 09/04/2021, às 09:00horas, sendo o ponto de encontro como segue: Local: Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Jequitibá (Av. Raimundo Ribeiro da Silva, 145 – centro / Jequitibá – MG). Nesta 
visita serão emitidos “Certificado de Visita ao Local da Obra”, que deverão ser obrigatoriamente 
relacionados na documentação de qualificação técnica do Envelope 2 - Habilitação. Será tolerado o 
atraso de até 15:00 (quinze minutos) à visita programada ao local da visita.  
 
A Concorrente que chegar após o horário estipulado neste instrumento não poderá receber o 
Certificado de Visita.  
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a) No ato da visita o engenheiro designado pela Concorrente deverá apresentar ao representante da 

Agência Peixe Vivo os seguintes documentos:  Carta de credenciamento declarando a condição de 

representante da empresa para efetuar a visita técnica.  Carteira do CREA.  
 
As propostas deverão ser entregues até o dia 27/04/2021, às 10:00 horas, e a abertura das mesmas 
ocorrerá no dia 27/04/2021 às 10:30 horas, na sede da Agência Peixe Vivo, situada à Rua Carijós, nº 
166, 5º andar - Centro, em Belo Horizonte - MG. 
 
 
Belo Horizonte, 30 de março de 2021.  
 
 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DA AGÊNCIA PEIXE VIO 


