ATO CONVOCATÓRIO Nº 011/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO COMO GERENCIADORA DE
PROGRAMAS
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 nas exigências de qualificação técnica, com foco
na maior competitividade, CONSOLIDA os termos do Ato Convocatório em questão, com base
em seu Item 9.6, com esta Retificação.

1.

ALTERAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 011/2013

1.1.

O Preâmbulo do Edital referente ao Ato Convocatório passa a ter a seguinte
redação:
A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos de Cobrança da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), torna público para conhecimento dos
interessados que irá realizar no dia 28 de novembro de 2013, às 13h30min,
em sua sede, situada na Rua Jaime Gomes, 741, Centro, em Araguari - MG,
processo de Seleção de Propostas na modalidade Coleta de Preços, do tipo
Menor Preço, de acordo com as disposições contidas neste Ato Convocatório
e em seus Anexos.

1.2.

A alínea “b” do Item 6.11, que trata de uma das exigências da documentação
relativa à qualificação técnica da proponente passa a viger com a seguinte
redação:
b) comprovação de aptidão da empresa proponente, ou de seu(s)
responsável(is) legal (is), para o desempenho da atividade, compatível em
características com o objeto deste processo, através de atestado ou
declaração fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado.

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, 14 de setembro de 2013.
ORIGINAL ASSINADO
RONALDO BRANDÃO BARBOSA
Diretor Presidente Interino
DE ACORDO: 14 de setembro de 2013.
ORIGINAL ASSINADO
PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Consultoria Jurídica

