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Eduardo Maximo | AMEK Traducoes.com.br <eduardo@amektraducoes.com.br> 3 de junho de 2020 13:29
Para: licitacao@cfa.org.br

Prezados, boa tarde!

A minha dúvida é a cerca do prazo de entrega:

1.1.1.2. Prazo de Execução: O texto decorrente da transcrição, deverá ser entregue em arquivo de word devidamente
revisado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

Qual é o tempo médio de cada reunião? As reuniões são quinzenais ou mensais?

Att.,

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 3 de junho de 2020 18:03
Para: Renata Costa Ferreira <renata@cfa.org.br>

Boa tarde, Renata!

Segue questionamento.

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Assistente Administrativo

Setor de Compras

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Renata Costa Ferreira <renata@cfa.org.br> 3 de junho de 2020 21:10
Para: Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>



boa noite, Carol

A degravação dos materiais não são de reuniões do CFA. Não temos datas fixas para que estes conteúdos sejam enviados para o
fornecedor, é conforme demanda de produção na área de comunicação.

Obrigada,

Atte.

Renata Costa - Assessora de Comunicação
Conselho Federal de Administração
Câmara de Desenvolvimento Institucional

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

CFAPlay youtube.com/cfatvoficial

www.cfa.org.br

(61) 3218-1800

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 4 de junho de 2020 11:50
Para: "Eduardo Maximo | AMEK Traducoes.com.br" <eduardo@amektraducoes.com.br>

Bom dia,

Segue resposta ao questionamento:

A degravação dos materiais não são de reuniões do CFA. Não temos datas fixas para que estes conteúdos sejam enviados para o
fornecedor, é conforme demanda de produção na área de comunicação.

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Pregoeira

CEPREG

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Eduardo Maximo | AMEK Traducoes.com.br <eduardo@amektraducoes.com.br> 4 de junho de 2020 11:52
Para: Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Bom dia!

Ok, grato pelo retorno.

Att.,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

anacarolina@cfa.org.br <anacarolina@cfa.org.br> 4 de junho de 2020 11:57
Para: eduardo@amektraducoes.com.br, eduardo@amektraducoes.com.br

Sua mensagem
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