PROJETO BRUMADINHO-UFMG
CHAMADA PÚBLICA INTERNA INDUZIDA Nº 11/2019 - RETIFICAÇÃO
COLETA DE ÁGUA SUPERFICIAL

ONDE SE LÊ:
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Discutir o plano amostral com o Comitê.
- Escolher e contratar empresa especializada em coleta segundo o plano amostral.
- Organizar equipes de coleta com a participação de auditores.
- Coordenar a coleta das amostras de água superficial.
- Transportar e acondicionar as amostras em local determinado pelo Comitê.
- Elaborar e entregar relatório técnico detalhando todas as atividades realizadas.
- Elaborar e entregar relatório de prestação de contas financeiro.
LEIA-SE:
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Discutir o plano amostral com o Comitê.
- Organizar equipes de coleta com a participação de auditores.
- Coordenar a coleta das amostras de água superficial.
- Transportar e acondicionar as amostras em local determinado pelo Comitê.
- Elaborar e entregar relatório técnico detalhando todas as atividades realizadas.

ONDE SE LÊ:
2.4 PRODUTOS
Os produtos a serem entregues pela Coordenação do Subprojeto são:
- amostras de água superficial georreferenciadas da bacia do rio Paraopeba.
- relatório de todas as atividades envolvidas nas coletas das amostras.
- relatório financeiro dos gastos realizados no Subprojeto.
LEIA-SE:
2.4 PRODUTOS
Os produtos a serem entregues pela Coordenação do Subprojeto são:
- amostras de água superficial georreferenciadas da bacia do rio Paraopeba.
- relatório de todas as atividades envolvidas nas coletas das amostras.

PROJETO BRUMADINHO-UFMG
ONDE SE LÊ:
2.5 PRAZOS
A coleta deverá ser iniciada a partir de 30 dias contados da assinatura do contrato decorrente desta
chamada e finalizada num prazo máximo de 6 meses, podendo esse prazo ser antecipado ou
prorrogado excepcionalmente, mediante justificativa.
LEIA-SE:
2.5 PRAZOS
A coleta deverá ser iniciada a partir de 30 dias contados da assinatura do contrato decorrente desta
chamada e finalizada num prazo máximo de 12 meses, podendo esse prazo ser antecipado ou
prorrogado excepcionalmente, mediante justificativa.

ONDE SE LÊ:
5. SUBMISSÃO DA PROPOSTA E CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
RESULTADO PRELIMINAR
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
RESULTADO FINAL

ATÉ 24/03/2020
ATÉ 27/03/2020
ATÉ 30/03/2020
ATÉ 01/04/2020

CRONOGRAMA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
RESULTADO PRELIMINAR
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
RESULTADO FINAL

ATÉ 02/04/2020
ATÉ 14/04/2020
ATÉ 23/04/2020
ATÉ 30/04/2020

LEIA-SE:

