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ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2021 
 

 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E 

ELABORAÇÃO DE PROGRAMA CONTINUADO DE COMUNICAÇÃO E 
RELACIONAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA O COMITÊ 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ.” 
 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016. 
 

A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais 
retifica: 
 
 
 
ATO CONVOCATÓRIO – ITEM 8 
 
ONDE SE LÊ: PÁGINA 28 
 

8.6.1 Repertório, Experiência da proponente e relatos de comunicação. 
 

 A proponente deverá apresentar até 02 (dois) Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação voltados ao meio ambiente e/ou recursos hídricos e/ou gestão de bacias 
hidrográficas, cada um com o máximo de 2 (duas) páginas, em que serão descritas soluções 
bem sucedidas de problemas de comunicação planejadas e propostas por ela e implementadas 
por seus clientes. Deverão ser inclusos 5 (cinco) peças e/ou material para cada relato, 
independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da peça, para cada relato. 
As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD; as peças gráficas deverão ser 
apresentadas em papel A4 ou A3 dobrado, podendo ser apresentadas separadamente. Em 
qualquer dos casos, deverão ser indicadas suas dimensões originais; para cada peça e ou 
material, deverá ser apresentada ficha técnica. Os relatos deverão estar formalmente 
referendados, assinados pelos respectivos clientes e NÃO podem referir se a ações de 
comunicação do CBH ou de Comitês contratados no âmbito da Agência Peixe Vivo. 

 
LEIA-SE: PÁGINA 28 
 

8.6.1 Repertório, Experiência da proponente e relatos de comunicação. 
 
 A proponente deverá apresentar até 03 (três) Relatos de Soluções de Problemas de 

Comunicação voltados ao meio ambiente e/ou recursos hídricos e/ou gestão de bacias 
hidrográficas, cada um com o máximo de 2 (duas) páginas, em que serão descritas soluções 
bem sucedidas de problemas de comunicação planejadas e propostas por ela e implementadas 
por seus clientes. Deverão ser inclusos 5 (cinco) peças e/ou material para cada relato, 
independentemente do meio de divu6lgação, do tipo ou característica da peça, para cada relato. 
As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD; as peças gráficas deverão ser 
apresentadas em papel A4 ou A3 dobrado, podendo ser apresentadas separadamente. Em 
qualquer dos casos, deverão ser indicadas suas dimensões originais; para cada peça e ou 
material, deverá ser apresentada ficha técnica. Os relatos deverão estar formalmente 
referendados, assinados pelos respectivos clientes e NÃO podem referir se a ações de 
comunicação do CBH ou de Comitês contratados no âmbito da Agência Peixe Vivo. 
 
 

Belo Horizonte, 14 de julho de 2021.  
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