
Reunião para esclarecimentos sobre o Ato Convocatório n° 04/2022 

No dia 11 (onze) de março de 2022, a Associação Pró-Gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) Filial Governador Valadares 

realizará uma reunião virtual para esclarecimento de dúvidas sobre o Ato 

Convocatório n°04/2022, que objetiva a contratação de empresa para 

fornecimento de mão de obra para 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) nos lotes: Lote 1 – CH DO1 Piranga, Lote 2 – 

CH DO2 Piracicaba, Lote 3 – CH DO3 Santo Antônio, Lote 4 – CH DO4 Suaçuí, 

Lote 5 – CH DO5 Caratinga, Lote 6 – CH DO6 Manhuaçu e Lote 7 – UAs 

capixabas (UA 7: Guandu, Santa Joana e Santa Maria do Doce; UA 8: Pontões 

e Lagoas do Rio Doce; e UA 9: Barra Seca e Foz do Rio Doce). 

Aberto a todos os interessados, a reunião será realizado de forma virtual, no 

período de 14:30h até às 16h. Membros da Comissão Gestora de Licitação e 

Contratos (CGLC) da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) Filial Governador Valadares estarão 

disponíveis no encontro para dar as orientações sobre como participar do 

processo licitatório, cuja sessão pública ocorrerá no dia 18 (dezoito) de março 

de 2022. 

A Iniciativa RIO VIVO visa a recuperação de nascentes, promoção de melhorias 

no saneamento rural e redução da geração de sedimentos. Estas ações serão 

implementadas por meio da execução de projetos em imóveis rurais localizados 

em microbacias de pontos de captação para abastecimento púbico em 

municípios priorizados ou hierarquizados, selecionados por meio de Edital de 

Chamamento Público e/ou com Acordo de Cooperação Técnica (ACT). 

Salientamos que, além da Reunião de Esclarecimentos, qualquer interessado 

poderá solicitar esclarecimentos por meio do e-mail cglc@agedoce.org.br ou 

mediante ofício protocolado diretamente na sede da ARDOCE, Rua 14, nº 158, 

Ilha dos Araújos - Governador Valadares/MG - CEP 35020-720. 

 

Data: 11 de março de 2022 

Horário: 14:30 às 16h 

Link para o acesso: Clique aqui. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVlNjUwMzAtMGQzNC00MzMyLWE3MTQtMjZjOGU2Y2UxZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%22d6d05c28-2a01-4699-8a36-648bbffa1e06%22%7d

