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CGLC

De: CGLC
Enviado em: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 13:42
Para: Maria Eduarda
Assunto: RES: Pedido de esclarecimento referente ao Ato convocatório n° 02/2022
Anexos: Resposta ao pedido de esclarecimento.pdf

Prezada Sra. Maria Eduarda, boa tarde! 
 
Segue anexa resposta ao pedido de esclarecimento relativo ao Ato Convocatório nº 02/2022. 
 
Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Comissão Gestora de Licitações e Contratos 
Governador Valadares-MG 
www.agedoce.org.br 
 
 
 

De: Maria Eduarda <me330726@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 17:34 
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br> 
Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Ato convocatório n° 02/2022 
 
Boa tarde,  
 
segue em anexo o pedido de esclarecimento referente ao Ato convocatório n° 02/2022.   
  
Aguardo retorno. 
 
 
Atenciosamente, 
Maria Eduarda 



 

Prezada Sra. Maria Eduarda, boa tarde! 

 

Encaminhamos abaixo resposta ao pedido de esclarecimento relativo ao Ato 

Convocatório nº 02/2022. 

 

Pergunta: Para o devido cumprimento do requisito de habilitação técnica será 

necessário que o atestado de capacidade técnica aponte atuação do escritório 

de advocacia em assessoria jurídica na área de recursos hídricos?   

 

Resposta: Apesar da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG ser uma 

entidade delegatária e equiparada às funções de agência de Água da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce atendendo aos órgãos gestores  Agência Nacional das 

Águas e Saneamento Básico – ANA e Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 

IGAM, a atuação da entidade envolve outras áreas do direito para além das 

legislações relacionadas a recursos hídricos, como pode ser observado no 

objeto da contratação, que apesar de dar ênfase à área de recursos hídricos, 

abrange direito constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário 

e ambiental.  

A Entidade AGEVAP – filial Governador Valadares-MG, ainda está em fase de 

implantação e estruturação física e tecnicamente, por isso a sua necessidade é 

ter uma assessoria neste momento focada em processos administrativos e 

licitatórios, trabalho este do profissional Advogado Pleno. 

Em relação ao profissional Advogado Sênior a área de atuação foi ampliada a 

outras áreas mais específicas da advocacia como constitucional, trabalhista, 

cível, tributária, assim como ambiental, focada nos programas que os Comitês 

da Bacia Hidrográfica do Rio Doce têm no seu planejamento de 05 (cinco) anos 

– Plano de Aplicação Plurianual (PAP Doce). 



 

O item 6.4.2 do edital, descrito a seguir, é claro: 

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 na apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

emitidos pela CONTRATANTE, relativo aos serviços prestados.  

Conforme item citado acima do Ato Convocatório nº 02/2022, o atestado de 

capacidade técnica deverá ser elaborado a fim de comprovar a aptidão do 

participante em atividades compatíveis ao objeto, não se restringindo à área de 

recursos hídricos. 

Esclarecemos ainda, que o formato da contratação visa permitir um maior 

número de participantes, não restringir a participação de empresas e conseguir 

através da livre concorrência o menor preço global, dentro do princípio da 

economicidade. 

Esperando ter esclarecido à dúvida apresentada, colocamo-nos à disposição 

para outros esclarecimentos, se necessários. 

Atenciosamente, 

 

Governador Valadares, 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

Comissão Gestora de Licitações e Contratos 

AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG 
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