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CGLC

De: CGLC
Enviado em: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 17:08
Para: Aline Almeida Costa Santos
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ATO CONVOCATÓRIO  NÚMERO  

03/2022

Prezada Aline, boa tarde! 
  
Em resposta à sua dúvida, informamos que poderão ser apresentados atestados técnicos referentes à Recuperação 
e/ou Proteção de nascentes, desde que o documento tenha especificado a proteção/cercamento de nascentes. 
  
A respeito do anexo com os esclarecimentos sobre o ato convocatório, verificamos que a pergunta 2 realmente deve 
ser retificada. As demais perguntas se aplicam ao Ato Convocatório nº 03/2022. A retificação será publicada no site. 
 
Havendo mais alguma dúvida, estamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 

 
Comissão Gestora de Licitações e Contratos 
Governador Valadares-MG  
www.agedoce.org.br 
 

De: Aline Almeida Costa Santos <aline.santos@grupomyr.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:41 
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br> 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ATO CONVOCATÓRIO NÚMERO 03/2022 
 
Boa tarde! 
 
Solicitamos os seguintes esclarecimentos referente ao ato convocatório 03/2022 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIAR A ESCOLA DE PROJETOS NO GERENCIAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS E/OU DE SANEAMENTO RURAL 
NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE – INICIATIVA RIO VIVO, TENDO COMO REFERÊNCIA OS 
PROGRAMAS: P12 – PROGRAMA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES GERADORAS DE SEDIMENTOS, P52 
– PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APPS E NASCENTES (HIDROAMBIENTAIS) E P42 – PROGRAMA 
DE EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL (SANEAMENTO). 
 
 

 Referente a exigência de comprovação do profissional coordenador e da experiência da 
empresa,  entendemos que a comprovação em coordenação, supervisão ou gerenciamento 
em projetos de proteção de nascentes,  mesmo não sendo explicito no atestado o 
item (construção de cercas), atende para a exigência de comprovação de experiência, tendo 
em vista que nos projetos de proteção de nascente o serviço de construção de cercas é 
executado, porém muitas vezes não é apontado no atestado e limita a participação de muitas 
empresas.Esta correto nosso entendimento? 
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 Sobre os esclarecimentos que constam na página do ato convocatório, alguns não se referem  a 
este ato convocatório e sim ao de execução dos projetos.Exemplo: 

2. A empresa deverá comprovar aptidão para a execução das duas atividades descritas no 
item 6.4.2 (execução de projetos de proteção de nascentes (construção de cercas) e 
execução de projetos de esgotamento sanitário)? Sim. O Participante deverá comprovar que 
possui experiência nestas atividades para que seja considerado habilitado, ou seja, deverá 
apresentar atestados que contemplem a execução de projetos de proteção de nascentes 
(construção de cercas) E execução de projetos de esgotamento sanitário. 
 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 

 

Aline Almeida Costa Santos    
aline.santos@grupomyr.com.br  

   
31 2555-0880 ramal  

Brasil: MG, RJ, SP :: Canadá  
www.grupomyr.com.br  
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