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ERRATA Nº 01 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 08/2022 

Na capa, ONDE SE LÊ: 

DATA: 25 de agosto de 2022.  

LEIA-SE: 

DATA: 06 de setembro de 2022.  

___________________________________________________________________ 

No Preâmbulo, ONDE SE LÊ: 

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no 

dia 25/08/2022 (quinta-feira), às 09h00min, na Sede da AGEVAP – Filial 

Governador Valadares, Rua Prudente de Morais, nº 1023, Centro - 

Governador Valadares/MG - CEP 35020-460. 

LEIA-SE: 

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no 

dia 06/09/2022 (terça-feira), às 09h00min, na Sede da AGEVAP – Filial 

Governador Valadares, Rua Prudente de Morais, nº 1023, Centro - 

Governador Valadares/MG - CEP 35020-460. 

___________________________________________________________________ 

No item 6.4.2, ONDE SE LÊ: 

6.4.2 Comprovação de aptidão do Participante para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto do certame, que consistirá em atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, emitido pela 

CONTRATANTE relativo à: 

 Coordenação e/ou elaboração e/ou gerenciamento e/ou 

supervisão e/ou execução de: projetos de sistemas de captação de 

água potável. 
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LEIA-SE: 

6.4.2 Comprovação de aptidão do Participante para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto do certame, que consistirá em atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, emitido pela 

CONTRATANTE relativo à: 

 Coordenação e/ou elaboração e/ou gerenciamento e/ou 

supervisão e/ou execução de: projetos de infraestruturas hidráulicas. 

___________________________________________________________________ 

No item 6.4.5, ONDE SE LÊ: 

6.4.5   Não será necessária a apresentação da documentação que comprove a 

formação e experiência da equipe de consultores na fase de habilitação. 

Os documentos deverão ser apresentados no momento da convocação 

do profissional. 

LEIA-SE: 

6.4.2   Não será necessária a apresentação da documentação que comprove a 

formação e experiência da equipe de consultores na fase de habilitação. 

Os documentos deverão ser apresentados no momento da convocação 

do profissional, sujeita, em caso de não atendimento, a aplicação das 

sanções previstas no item 18.3, deste Ato Convocatório. 

___________________________________________________________________ 

No item 15.2, ONDE SE LÊ: 

15.2 O valor global máximo estimado da presente contratação, conforme os 

itens descritos no TdR (ANEXO I) deste Ato Convocatório, será de R$ 

2.669.248,77 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, 

duzentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). 

LEIA-SE: 

15.2 O valor global máximo estimado da presente contratação, conforme os 

itens descritos no TdR (ANEXO I) deste Ato Convocatório, será de R$ 
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2.792.987,49 (dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, 

novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). 

___________________________________________________________________ 

No item 16, do TdR (ANEXO I), ONDE SE LÊ: 

O valor global máximo estimado para a prestação de serviços constantes neste 

TdR é de R$ 2.669.248,77 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, 

duzentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) distribuídos 

conforme mostrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

LEIA-SE: 

O valor global máximo estimado para a prestação de serviços constantes neste 

TdR é de R$ 2.792.987,49 (dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, 

novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) distribuídos 

conforme mostrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.

___________________________________________________________________ 

No item 16, do TdR (ANEXO I), ONDE SE LÊ: 
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LEIA-SE: 

 

___________________________________________________________________ 

No item 16, do TdR (ANEXO I), ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 

Documento assinado eletronicamente por:  Caroline Bacelar Cândido Bessa
A autenticidade deste documento protocolo 2F5C68-22082022,  pode ser verificada no site  http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=2F5C68-22082022



 
 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Rua Prudente de Morais, 1023, Centro, CEP: 35020-460 
Filial Governador Valadares/MG 

 
 

 

As demais disposições permanecem inalteradas.  

 

Governador Valadares, 22 de agosto de 2022 

 

(assinado eletronicamente) 

Caroline Bacelar Cândido Bessa 

Presidente da CGLC – AGEVAP 

Filial Governador Valadares-MG. 
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