ATO CONVOCATÓRIO Nº 009/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)
TERMO DE RETIFICAÇÃO
A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari, no uso de suas atribuições legais, pela existência de motivos de interesse público,
assim como pela necessidade de adequação nos procedimentos operacionais, e considerando
que a presente retificação em nada prejudica a formulação de propostas pelos interessados,
CONSOLIDA os termos do Ato Convocatório em questão, com base em seu Item 9.6, com esta
Retificação.

1.

ALTERAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 009/2013

1.1.

Fica suprimido o Item 6.26 do Ato Convocatório, que trata do número legal
mínimo de três proponentes credenciados para cada Lote licitado, desfazendo
tal disposição.

1.2.

O Item 6.32 passa a viger com a seguinte redação:
Toda a documentação contida no “Envelope 2”, será igualmente rubricada
pelos participantes do certame e pelos membros da Comissão de Licitação e
Julgamento. Pela expectativa de um grande volume de documentos, e no
sentido de se evitar transtornos operacionais, fica estabelecido o prazo de 05
(cindo) dias úteis para análise e conferencia da documentação de cada
proponente, caracterizando suspensão temporária da sessão pública.

1.3.

O Item 6.34 passa a ter a seguinte redação:
Fica agendada para o dia 15 de outubro de 2013, às 09h30min, na sede da
ABHA, a continuidade da sessão pública, ficando desde já convocados todos
os concorrentes, ocasião em que o resultado da Qualificação Técnica será
apresentado.

2.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

2.1.

Ficam inalteradas e ratificadas as demais condições do Ato Convocatório e seus
Anexos.

2.2.

Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Araguari - MG, 24 de setembro de 2013.
ORIGINAL ASSINADO
RONALDO BRANDÃO BARBOSA
Diretor Presidente Interino
DE ACORDO: 24 de setembro de 2013.
ORIGINAL ASSINADO
PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Consultoria Jurídica

