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UGAF NC Licita

De: UGAF NC Licita
Enviado em: quinta-feira, 20 de maio de 2021 14:32
Para: decio.nemer@susman.com.br
Cc: erika.figueiredo@susman.com.br; guilherme.moreira@susman.com.br
Assunto: RES: Concorrência CEETEPS Nº 05/2021 - FATEC - CATANDUVA - SP

Boa tarde a todos. 
 
Ressalto que o pedido de esclarecimento foi direcionado ao setor responsável. A resposta se dará por meio de 
publicação no Diário Oficial do Estado, com isso, solicitamos o acompanhamento. 
 
Att; 
 
Comissão Especial de Licitações 
 

De: decio.nemer@susman.com.br <decio.nemer@susman.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 20 de maio de 2021 14:10 
Para: UGAF NC Licita <nc.licita@cps.sp.gov.br> 
Cc: erika.figueiredo@susman.com.br; guilherme.moreira@susman.com.br 
Assunto: RES: Concorrência CEETEPS Nº 05/2021 - FATEC - CATANDUVA - SP 
 
Senhores 
 
 
Mais algumas dúvidas que temos que não conseguimos ter resposta; então; segue mais algumas dúvidas: 
 
Qual os tipos de elevadores que serão instalados – hidráulico, elétrico, outro? 
Qual a cor do piso cerâmico? 
Qual a especificação do assoalho – Ipê, Jatobá, outro – pois não conseguimos verificar no local pelo estado em que 
estavam? 
Qual a cor que será aplicada nas telhas? 
Há uma divergência na estrutura que sustentará os elevadores entre planilha e projeto, qual devemos seguir? 
 
Atentamente 
 
 
 

 
 

      

 

Décio Roberto Nemer 
Engenheiro Civil - Orçamentista  
 

Celular: +55 11 99818-8270  
Comercial: +55 17 3223 7390 / 
3223 7432 
Email: 
decio.nemer@susman.com.br 
 

Av Francisco Prestes Maia, 326 
Jd Primavera – São José do 
Rio Preto SP 
CEP 15061 360 

 
 
Adicione meu contato a sua 
Agenda do celular com o QR code 
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Por favor, considere sua responsabilidade ambiental. Antes de imprimir este e-mail, pergunte-se se você 
realmente precisa de uma cópia impressa. 

 
 

De: decio.nemer@susman.com.br <decio.nemer@susman.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2021 09:11 
Para: 'nc.licita@cps.sp.gov.br' <nc.licita@cps.sp.gov.br> 
Assunto: Concorrência CEETEPS Nº 05/2021 - FATEC - CATANDUVA - SP 
 
Presados senhores 
 
Estivemos em vistoria na unidade e não tivemos todas as informações necessárias, a saber: 
 
No anexo II fora o elevador, será executado alguma adequação de pisos, vidros e paredes? 
Não recebemos memorial descritivo. 
Não recebemos projetos de Ar Condicionado; não sabemos qual a marca dos equipamentos; não sabemos onde 
serão instaladas as condensadoras e evaporadoras. 
Podemos alterar as quantidades da planilha? 
Tem como receber os projetos em DWG? 
 
Atentamente 
 
 
 

 
 

      

 

Décio Roberto Nemer 
Engenheiro Civil - Orçamentista  
 

Celular: +55 11 99818-8270  
Comercial: +55 17 3223 7390 / 
3223 7432 
Email: 
decio.nemer@susman.com.br 
 

Av Francisco Prestes Maia, 326 
Jd Primavera – São José do 
Rio Preto SP 
CEP 15061 360 

 
 
Adicione meu contato a sua 
Agenda do celular com o QR code 

 

 

Por favor, considere sua responsabilidade ambiental. Antes de imprimir este e-mail, pergunte-se se você 
realmente precisa de uma cópia impressa. 

 
 


