CGLC
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

CGLC
segunda-feira, 29 de novembro de 2021 18:07
Agriterra 3 Ambiental; Agriterra Ambiental
RES: Duvidas edital ATO CONVOCATÓRIO Nº 06/2021

Prezada ADM Agriterra Serviços Ambientais, boa tarde!
Em resposta à solicitação abaixo, encaminhamos os esclarecimentos sobre as dúvidas apresentadas:
Pergunta:
1 - Não conseguimos identificar o termo de referência de cada lote. Consultamos o link: https://bityli.com/fI8KMa, e
não identificamos os objetos e quantitativos.
Resposta:
O Ato Convocatório nº 06/2021 possui um Termo de Referência (ANEXO I) único, que descreve as estratégias de atuação
das empresas para todos os lotes previstos. O Link apresentado na pergunta enviada se refere aos produtos que já foram
elaborados para imóveis rurais localizados nos lotes 1, 2, 3 e 4, conforme descrito nos itens 9, 10 (e subitens) e 13 (e
subitens).
Pergunta:
2 - No edital cita 7 lotes, porém o link contém 4 lotes, está faltando lotes?
Resposta:
O Ato Convocatório nº 06/2021 possui 07 lotes. Entretanto, conforme apresentado nos itens 9, 10 (e subitens) e 13 (e
subitens) do Termo de Referência (ANEXO I), apenas 04 lotes possuem diagnósticos e projetos já elaborados. O Link citado
na pergunta possibilita o acesso aos produtos elaborados para os 04 lotes referidos.
Atenciosamente,

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

De: Agriterra 3 Ambiental <agriterraambiental3@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 19:47
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br>; Agriterra Ambiental <agriterraambiental@gmail.com>
Assunto: Duvidas edital ATO CONVOCATÓRIO Nº 06/2021
Bom dia
Prezados, Agriterra Serviços Ambientais tem interesse em participar do ATO CONVOCATÓRIO Nº 06/2021 porém temos
algumas dúvidas:
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1 - Não conseguimos identificar o termo de referência de cada lote. Consultamos o link: https://bityli.com/fI8KMa, e não
identificamos os objetos e quantitativos.
2 - No edital cita 7 lotes, porém o link contém 4 lotes, está faltando lotes?
Aguardo retorno para maiores esclarecimentos

Atenciosamente,
ADM Agriterra Serviços Ambientais
(32) 98494 7273
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