Re: Cotação

Assunto: Re: Cotação
De: Ronei Miotto <ronei.miotto@ufabc.edu.br>
Data: 13/07/2018 16:20
Para: "J.Carlos Rodrigues" <rodrigues.jcarlos@gmail.com>,
calgp@ccnh.ufabc.edu.br, Marco Antonio <marco.antonio@ufabc.edu.br>
Caro Prof. Rodrigues,
Encaminho sua solicitação à calgp. Peço ao prof. Marco, presidente interino,
que analise a demanda e receba o orçamento atualizado na próxima semana,
conforme sua justiﬁcativa.
Atenciosamente,
Ronei Miotto
Em 13 de julho de 2018 15:04, J.Carlos Rodrigues
<rodrigues.jcarlos@gmail.com> escreveu:
Caro Prof. Ronei,
Boa tarde! Entrei em contato com várias empresas fornecedoras de
equipamentos para laboratório na tentativa de obter uma cotação de preço
para a coifa do L009. A resposta das empresas é que não é possível orçar a
coifa sem a análise do local de instalação (Bloco L), o que só poderá ser
feito, no caso de uma das empresas (Ibram) na próxima semana e, no caso
da Projelab, somente no dia 26/07. Desta forma não será possível fornecer
um valor correto para o fornecimento neste momento, mas apenas uma
estimativa, tendo em vista orçamento encaminhado de equipamento
semelhante em ano anterior.
O valor lá descrito refere-se a 03 (tres) coifas, desta forma, o valor
necessário (01 coifa) seria, atualmente, algo em torno de R$ 15.000,00,
porém só terei a conﬁrmação do valor correto na próxima semana,
após a visita do fornecedor.
Como apresentado a diretoria, esse equipamento é indispensável a
operação e trabalho seguro no laboratório L009, tendo em vista o
uso de gases combustíveis (propano, butano), e suas misturas, nos
processos químicos industriais a serem desenvolvidos naquele
espaço. No entanto, a Coordenação de Obras da UFABC informou
que não fornecerá o equipamento, apesar do mesmo ter sido
previsto, desde 2016, no projeto executivo do Bloco L. Por esse
motivo, solicito a utilização de reserva técnica institucional FAPESP,
para aquisição do equipamento de exaustão que viabilizará o
funcionamento do Laboratório.
Entretanto, tenho ciencia das exigencias e avaliações necessárioas ao
atendimento das requisições de uso da RTI, sendo uma delas o orçamento
atualizado, o qual não tenho no momento para apresentar. Cabe ressaltar,
no entanto, que essa solução, compra via RTI, foi apresentada na última
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terça-feira, 10/07/2018, após reunião com a Coordenação de Obras, onde
foi informado a Direção do CCNH que o equipamento não seria fornecido,
sem que fossem apresentadas outras explicações técnicas adicionais a
recusa de fornecimento.
Cotação anterior, apenas para referencia, é apresentada no anexo a este
e-mail.
Sem mais.
Atenciosamente,
Prof. Dr. José Carlos Rodrigues
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Universidade Federal do ABC - UFABC
Av dos Estados 5001 - 10° andar - S.1026
Santo André - SP - Brasil | CEP 09210-971
Telefone: +55 11 4996-0175
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