
RE: Dúvidas referente ao Ato Convocatório nº 01/2022

CGLC <cglc@agedoce.org.br>
Qui, 10/02/2022 17:15
Para:  Fernanda | Exame Consultores <fernanda@exameconsultores.com.br>

Prezada Fernanda, boa tarde! 

Seguem abaixo respostas aos ques�onamentos apresentados:

1)      Há um número previsto de candidatos inscritos?

RESPOSTA: A AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG iniciou em janeiro de 2021 suas a�vidades como
En�dade Equiparada às funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes. Esse
será o primeiro Processo Sele�vo a ser realizado pela AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG.
 
A an�ga En�dade Equiparada, sucedida pela AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG, realizou processo
sele�vo semelhante no ano de 2016. Dentre os cargos oferecidos à época constava o cargo de Auxiliar
Administra�vo. O processo sele�vo realizado pela an�ga En�dade Equiparada está disponível no
link: h�ps://www.ibioagbdoce.org.br/processo-sele�vo-012015/

2)      O valor da taxa de inscrição será definido pela empresa? 

RESPOSTA: Apresentamos abaixo, conforme previsto no item 9 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, do Termo de
Referência - ANEXO I do Ato Convocatório nº 01/2022, os valores das taxas de inscrição para cada cargo: 

3)      Haverá fase de lances para as propostas mais bem colocadas?

RESPOSTA: O Edital não prevê lances. Será declarado vencedor Par�cipante que ofertar o VALOR DA
PROPOSTA DE MENOR PREÇO e for devidamente habilitado, nos termos da Portaria IGAM nº 60/2019 e,
subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, conforme previsto no item 5 do Ato
Convocatório nº 01/2022. 

Atenciosamente, 

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

https://www.ibioagbdoce.org.br/processo-seletivo-012015/
http://www.agedoce.org.br/


De: Fernanda | Exame Consultores <fernanda@exameconsultores.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 16:11 
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br> 
Assunto: Dúvidas referente ao Ato Convocatório nº 01/2022
 
Prezada Comissão de Licitação, boa tarde!
 
Para que possamos par�cipar do Ato Convocatório nº 01/2022 a ser realizado no dia 18/02/2022, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada na execução de todas as fases de processo de recrutamento e
seleção de pessoal visando ao preenchimento de vagas para a Agevap – Filial Governador Valadares, pedimos
que seja esclarecida as seguintes dúvidas:
 

1)      Há um número previsto de candidatos inscritos?
2)      O valor da taxa de inscrição será definido pela empresa?
3)      Haverá fase de lances para as propostas mais bem colocadas?

 
Aguardamos retorno.
 
A�.
 

 


