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ATO CONVOCATÓRIO Nº 004/2017. 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REVITALIZAÇÃO DE QUATRO MICROBACIAS INSERIDAS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS E NA APA DAS ANDORINHAS  

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da AGB Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais retifica: 
 

PÁGINAS 2 A 7 DA ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DATADA DE 08/05/2017 
 
ONDE SE LÊ: 
 

01 (um) Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, com pelo menos 3 (três) anos de formação e experiência comprovada (através de 
atestados e/ou documentos equivalentes) em projetos de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
 

01 (um) Encarregado de Obra, com pelo menos 03 (três) anos de experiência comprovada (através de atestados e/ou 
documentos equivalentes) em conservação do solo e da água e recuperação de áreas degradadas. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
 

01 (um) Topógrafo, com formação técnica, com pelo menos 03 (três) anos de formação e experiência comprovada (através de 
atestados e/ou documentos equivalentes) em serviços topográficos. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
 

01 (um) Profissional de Mobilização Social, com formação superior, com pelo menos 3 (três) anos de formação e experiência 
comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em mobilização social e/ou educação ambiental. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
 

 
LEIA-SE: 
 

01 (um) Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, com pelo menos 3 (três) anos de formação e experiência comprovada (através de 
atestados e/ou documentos equivalentes) em projetos de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
(...) 

01 (um) Encarregado de Obra, com pelo menos 03 (três) anos de experiência comprovada (através de atestados e/ou 
documentos equivalentes) em conservação do solo e da água e recuperação de áreas degradadas. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
(...) 

01 (um) Topógrafo, com formação técnica, com pelo menos 03 (três) anos de formação e experiência comprovada (através de 
atestados e/ou documentos equivalentes) em serviços topográficos. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
(...) 

01 (um) Profissional de Mobilização Social, com formação superior, com pelo menos 3 (três) anos de formação e experiência 
comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em mobilização social e/ou educação ambiental. 
Para  efeito  desta  condição  a  concorrente  deverá  apresentar  atestados para cada profissional comprovando: 02 (dois) anos de 
experiência como viveirista.  
(...). 

 

O Texto tachado em todas as planilhas deve ser desconsiderado por configurar erro material e não 
condizente com o objeto licitado. 
  
Os demais itens constantes na ATA permanecem inalterados. 
 
Belo Horizonte, 09 de maio de 2017. 
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