ATO CONVOCATÓRIO Nº 007/2017.
CONTRATO DE GESTÃO Nº14/ANA/2010.
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANO
DE AÇÕES DE LAGOAS CÁRSTICAS VISANDO A RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL DA LAGOA DO
FLUMINENSE, NO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, ESTADO DE MINAS GERAIS.
A Comissão de Seleção e Julgamento da AGB Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais retifica:
PÁGINAS 3
ONDE SE LÊ:
PREÂMBULO
(...)
Os interessados poderão obter maiores informações sobre a contratação e as condições de participação através do endereço
eletrônico da AGB Peixe Vivo, www.agenciapeixevivo.org.br / http://agenciapeixevivo.org.br/editais/, a partir de 30/08/2017 até
02/10/2017, e pelo e-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br.
As propostas deverão ser entregues até o dia 02/10/2017, às 09:30 horas, e a abertura das mesmas ocorrerá no dia 02/10/2017
às 10:00 horas, na sede da AGB Peixe Vivo, à Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar - Centro, Belo Horizonte – MG, CEP - 30.120-060.

LEIA-SE:
PREÂMBULO
(...)
Os interessados poderão obter maiores informações sobre a contratação e as condições de participação
através do endereço eletrônico da AGB Peixe Vivo, www.agenciapeixevivo.org.br /
http://agenciapeixevivo.org.br/editais/, a partir de 30/08/2017 até 06/10/2017, e pelo e-mail:
licitacao@agbpeixevivo.org.br.
As propostas deverão ser entregues até o dia 06/10/2017, às 09:30 horas, e a abertura das mesmas
ocorrerá no dia 06/10/2017 às 10:00 horas, na sede da AGB Peixe Vivo, à Rua dos Carijós, nº 166, 5º
andar - Centro, Belo Horizonte – MG, CEP - 30.120-060.
PÁGINAS 4
ONDE SE LÊ:
2.15 - Os documentos e as propostas de cada proponente serão entregues em 03 (três) envelopes lacrados, “1” e “2”,
pessoalmente, pelo seu representante ou enviado pelos correios com data de chegada ao endereço da AGB Peixe Vivo até o dia
02/10/2017, às 09:30 horas, com a indicação do Ato Convocatório, endereço completo; telefone; e-mail.

LEIA-SE:
2.15 - Os documentos e as propostas de cada proponente serão entregues em 03 (três) envelopes
lacrados, “1” e “2”, pessoalmente, pelo seu representante ou enviado pelos correios com data de
chegada ao endereço da AGB Peixe Vivo até o dia 06/10/2017, às 09:30 horas, com a indicação do Ato
Convocatório, endereço completo; telefone; e-mail.
Os demais itens constantes do presente edital permanecem inalterados.
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2017.

COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO
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