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CGLC

De: CGLC
Enviado em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 15:24
Para: Célia Marciano; celiamarte@hotmail.com
Assunto: RES: Link de acesso à gravação da reunião de esclarecimentos - Ato Convocatório 

09/2022

Prezada, Celia, boa tarde! 
 
A gravação da reunião poderá ser acessada por meio do link: https://agevap2-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bruno_rezende_agedoce_org_br/EcZMw28sT7FCj3XC5_58uh4BqAVQiOC-
imbLi6l9hvga_w?e=3UOBbq 
 
Sobre a aba "custos variáveis", os valores inseridos na planilha são multiplicados por 4 e apresentados na célula I29. 
Portanto, o valor apresentado naquela célula é referente à todas as equipes. 
 
Quanto ao registro ou inscrição em entidade profissional competente, será considerado o disposto no item 6.4.1 
"Registro ou inscrição do Participante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na Entidade Profissional Competente, da 
região a que estiverem vinculados", ou seja, ambos deverão apresentar o registro. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Comissão Gestora de Licitações e Contratos 

Rua Prudente de Morais, nº 1.023, Centro 

Governador Valadares-MG  

www.agedoce.org.br 

 

De: Célia Marciano <celia.marciano@ciaat.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 10:56 
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br> 
Assunto: Re: Link de acesso à gravação da reunião de esclarecimentos - Ato Convocatório 09/2022 
 
Prezados, bom dia! 
 
Não consigo acessar o link. Meu endereço da microsoft é celiamarte@hotmail.com. 
Em tempo, gostaria de esclarecer se a quantidade considerada na planilha orçamentária - custos variáveis - despesas 
diversas é referente ao escopo todo ou por frente de trabalho. Também, se tratando de ong, o registro ou inscrição do 
participante em entidade profissional é obrigatório além dos seus responsáveis técnicos. 
 
Att., 
 
 
 
Célia Marciano da Silva 
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33 98805-0642 

 
 
 
Em qui., 8 de set. de 2022 às 18:32, CGLC <cglc@agedoce.org.br> escreveu: 

Prezados Senhores, boa tarde! 

  

  

Encaminhamos link da gravação referente à reunião de esclarecimentos do Ato Convocatório 09/2022, 
realizada na tarde de hoje. 

  

Link da gravação: https://agevap2-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bruno_rezende_agedoce_org_br/EcZMw28sT7FCj3XC5_58uh4BgUdwtRiK
1yEKGeBQgKppQg 

  

  

Atenciosamente, 

  

 

Comissão Gestora de Licitações e Contratos 

Rua Prudente de Morais, nº 1.023, Centro 

Governador Valadares-MG  

www.agedoce.org.br 


