
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Ronei Miotto <direcao.ccnh@ufabc.edu.br> 
Data: 4 de maio de 2017 16:33 
Assunto: Divulgação: chamada para propostas técnicas - Projeto para adequação do sistema de 
capelas do Bloco Delta 
Para: CCNH <ccnh@ufabc.edu.br> 
 
 
Prezados colegas, 
 
Uma das possibilidades de utilização da RTI-FAPESP 2016/2017 é a contratação de empresa 
especializada para elaboração de Projeto Executivo para a adequação do sistema de capelas do 
Bloco Delta, em São Bernardo do Campo. Como todos sabem, este é um problema estrutural 
sério enfrentado por todos os LGPs do CCNH ali localizados. Em contato com a 
Superintendência de Obras, fomos informados de que teremos o apoio da Universidade nesse 
processo. A Superintendência de Obras analisaria as propostas e avaliaria os candidatos e o 
produto final, ou seja, todas as fases do projeto, desde o Estudo Preliminar até o Projeto 
Executivo.  
 
O intuito deste e-mail é divulgar que estamos recebendo propostas para que o Conselho do 
Centro possa avaliá-las. Nesse sentido, caso algum colega conheça empresas que já 
executaram serviços relacionados ao tema, divulguem nossa demanda para que tenhamos o 
maior número de possibilidades de escolha.  
 
As propostas deverão conter no mínimo o orçamento e o portfólio de trabalhos já executados 
pelos proponentes.  
 
O escopo do trabalho é descrito no Termo de Referência e Edital disponibilizado. Devem ser 
observadas as fase e particularidades de cada etapa do projeto, bem como o produto final a 
ser entregue em cada uma delas, como: desenhos, memoriais, planilhas, orçamentos, dentre 
outros. O pagamento será efetuado de acordo com as regras estabelecidas pela Fapesp.  
 
É importante que sejam realizadas vistorias ao local e agendada conversa com Alessandro da 
SPQ para que sejam obtidos todos os detalhes técnicos necessários inerentes ao 
desenvolvimento do trabalho. O endereço de contato é SPO_Alessandro 
Alves <alessandro.alves@ufabc.edu.br>, tel. 23206062.  
Dados técnicos sobre o projeto estão disponíveis através do link:  
http://www.ufabc.edu.br/licitacoes/rdc-n-02-2017 " 
 
Atenciosamente, 
 
 
--  
Ronei Miotto 
Diretor  
Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Universidade Federal do ABC 
http://ccnh.ufabc.edu.br 
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