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ATO CONVOCATÓRIO Nº 01/2019 - “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DO PROJETO HIDROAMBIENTAL NA UNIDADE 

TERRITORIAL ESTRATÉGICA RIO BICUDO, EM MINAS GERAIS”. 
CONTRATO DE GESTÃO 03/IGAM/2017 

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais 
retifica: 
 
Página 9 
 
Onde se lê: 
 
Equipe Chave 
 
01 (um) Engenheiro Pleno (Responsável Técnico) responsável pela execução das obras e dos serviços 

técnicos, com experiência comprovada em reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, com a 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT); 
Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos equivalentes que 
comprovem experiência na execução de obras/serviços de: 

 Reflorestamento, 
 Recuperação de áreas degradadas, 
 Estradas e 
 Terraplanagem. 

 
01 (um) Encarregado de Obras Pleno com formação técnica (ou superior), com experiência comprovada 

em reflorestamento e recuperação de áreas degradadas; 

Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos 
equivalentes que comprovem: 

 Experiência em reflorestamento e 
 Experiência em recuperação de áreas degradadas. 

 
LEIA-SE: 
 
Equipe Chave 
01 (um) Engenheiro (Responsável Técnico) responsável pela execução das obras e dos 
serviços técnicos, com 05 anos de experiência comprovada em recuperação de áreas 
degradadas, com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT); 
Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados com a respectiva 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove experiência na execução de obras/serviços 
de: 

 Recuperação de áreas degradadas, 
 Estradas e  
 Terraplanagem 

 
01 (um) Encarregado de Obras com formação técnica (ou superior), com experiência 
comprovada de 05 anos em recuperação de áreas degradadas; 
Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar Atestados em: 

 Recuperação de áreas degradadas. 
Este profissional deverá trabalhar em tempo integral, estando disponível minimamente 
40 horas semanais para o projeto. 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 
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Onde se lê: 
 
7.6. Equipe Técnica 
 
Onde se lê: 
 
Equipe Chave 
 
01 (um) Engenheiro Pleno (Responsável Técnico) responsável pela execução das obras e dos serviços 

técnicos, com experiência comprovada em reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, com a 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT); 
Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos equivalentes que 
comprovem experiência na execução de obras/serviços de: 

 Reflorestamento, 
 Recuperação de áreas degradadas, 
 Estradas e 
 Terraplanagem. 

 
01 (um) Encarregado de Obras Pleno com formação técnica (ou superior), com experiência comprovada 

em reflorestamento e recuperação de áreas degradadas; 

Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos 
equivalentes que comprovem: 

 Experiência em reflorestamento e 
 Experiência em recuperação de áreas degradadas. 

 
LEIA-SE: 
 
Equipe Chave 
01 (um) Engenheiro (Responsável Técnico) responsável pela execução das obras e dos 
serviços técnicos, com 05 anos de experiência comprovada em recuperação de áreas 
degradadas, com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT); 
Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados com a respectiva 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove experiência na execução de obras/serviços 
de: 

 Recuperação de áreas degradadas, 
 Estradas e  
 Terraplanagem 

 
01 (um) Encarregado de Obras com formação técnica (ou superior), com experiência 
comprovada de 05 anos em recuperação de áreas degradadas; 
Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar Atestados em: 

 Recuperação de áreas degradadas. 
Este profissional deverá trabalhar em tempo integral, estando disponível minimamente 
40 horas semanais para o projeto. 
 
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2019.  
 

  
COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO 


