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ATO CONVOCATÓRIO Nº 009/2021 

“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E CONSERVAÇÃO DO SOLO NOS MUNICÍPIOS DE 

JAPARAÍBA E LAGOA DA PRATA, MINAS GERAIS” 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020. 

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições 
legais retifica: 
 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA 38 – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Engenheiro Coordenador: profissional com formação superior em engenharia que será responsável 
coordenação das obras. O profissional indicado deverá comprovar experiência na coordenação de projetos 
execução de projetos de adequação de estradas rurais e/ou conservação do solo, por meio de atestado de 
capacidade técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
Engenheiro (área 01): profissional com formação superior em Engenharia, com experiência comprovada em 
elaboração de projetos viários, por meio de atestado de capacidade técnica, acompanhado de CAT. 
Engenheiro (área 02): profissional com formação superior em Engenharia, com experiência comprovada em 
elaboração de projetos de conservação do solo, por meio de atestado de capacidade técnica, acompanhado 
de CAT. 
 

LEIA-SE: PAGINA 38 – TERMO DE REFERÊNCIA 
Engenheiro Coordenador: profissional com formação superior em engenharia que será 
responsável coordenação das obras. O profissional indicado deverá comprovar 
experiência na coordenação de projetos de adequação de estradas rurais e/ou 
conservação do solo, por meio de atestado de capacidade técnica, acompanhado de 
Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
Engenheiro (área 01): profissional com formação superior em Engenharia, com 
experiência comprovada em execução de projetos viários, por meio de atestado de 
capacidade técnica, acompanhado de CAT. 
Engenheiro (área 02): profissional com formação superior em Engenharia, com 
experiência comprovada em execução de projetos de conservação do solo, por meio de 
atestado de capacidade técnica, acompanhado de CAT. 
 
 

Belo Horizonte, 30 de março de 2021. 
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