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CGLC

De: CGLC
Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 14:39
Para: 'adriana.soriano@aplicarengenharia.com'
Assunto: RES: Esclarecimentos Ato 07/2021 -AGEVAP

Prezada Adriana, boa tarde! 
 
Em resposta à solicitação de esclarecimento apresentada, informamos que o profissional coordenador deverá comprovar 
que possui formação superior em engenharia agronômica, ambiental, florestal ou outras áreas afins, tempo mínimo de 
formação de 05 (cinco) ano até a data de entrega dos envelopes dos documentos de seleção e experiência de 03 (três) 
anos atividade de coordenação e/ou elaboração e/ou gerenciamento e/ou supervisão e/ou execução de projetos de 
proteção de nascentes (construção de cercas) e/ou de projetos de sistemas individuais de esgotamento sanitário, 
comprovada por meio de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
Informamos, ainda, que o Ato Convocatório nº 07/2021 será republicado ainda esta semana, constando uma nova data 
para a sessão de abertura do certame. 
 
Atenciosamente, 
 

 
Comissão Gestora de Licitações e Contratos 
Rua Afonso Pena, nº 2590, Centro 
Governador Valadares-MG - CEP: 35010-000 
www.agevap.org.br 
 

De: adriana.soriano@aplicarengenharia.com <adriana.soriano@aplicarengenharia.com>  
Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 12:29 
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br> 
Assunto: Esclarecimentos Ato 07/2021 -AGEVAP 
 
Prezada Presidente, bom dia. 
Gentileza esclarecer se é necessário comprovar por meio de atestados  que  Coordenador: profissional com formação 
superior em engenharia agronômica, ambiental, florestal ou outras áreas afins,  tem conhecimentos na área de 
geoprocessamento? 
 
Obrigada, 
At,  
 

 
 
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o 
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer 
ação baseada nessas informações, ficando desde já ciente de que qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação integral ou parcial da 
mensagem é expressamente proibido, respondendo o agente cível e criminalmente pelo ato praticado. Se você recebeu esta mensagem por engano, 
por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. 
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