
Compras Administração <compras@fito.br>
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2 mensagens

aline@stcomercial.com.br <aline@stcomercial.com.br> 4 de novembro de 2021 16:23
Para: Compras Administração <compras@fito.br>

 

Prezados,

 

 

Solicito esclarecimento quanto  ao fornecimento dos itens, abaixo:

 

20 1.52.07.0124-9 100,00 UN BANCO LAPIS

BANCO LAPIS - BANCO LÁPIS grande com encosto e assento em formato de lápis preferencialmente

nas cores azul, vermelho, amarelo e verde. Confeccionado de forma segura em material resistente,

curvado em polietileno rotomoldado, cada lápis contém uma largura mínima de 8 cm, oferece um toque

alegre e criativo a qualquer ambiente. Não adesivado. Contendo em cada lápis uma quantidade mínima

de 6 parafusos de rosca soberba de 6 mm. Pés em aço cor azul com fixador térreo em forma de l na

chapa 11. -Peso : 17 kg; -Suporta 3 adultos de 80 kg; -Lapis confeccionado em plástico resistente; -

Cores variadas dos lápis; -Estrutura metalica com pintura epóxi azul; -Confeccionado em plástico rígido

com estrutura metálica não adesivado. –Especificações -Medidas.: Comp 1,63 x Larg 0,46 x Alt 0,85.

 

21 1.52.07. 6 CJ CONJUNTO MESA E BANQUETAS EM FORMATO

DE FRUTAS Conjunto mesa e banquetas em formato de frutas confeccionada em plástico injetável, acompanha 01

mesa medidas: 0,48 x0,77m e 03 banquetas medidas: 0,46x0,43m em formado de frutas acompanha

parafusos para a fixação dos pés da mesa - peso aproximado do conjunto de 11,5 Kg.

 

 

Nas medidas mencionadas de ambos os itens, haverá tolerância de variações de medidas,
exemplo 10% para mais ou menos?

 

A��n�ios���n��.?
Aline Oliveira



                    
aline@stcomercial.com.br

Av. Manoel Vieira, 2121 - Centro

Araçoiaba da Serra - CEP 18190-000

(15) 3281 3538

CNPJ 12.488.131/0001-49

 

“COISAS INCRÍVEIS NO MUNDO DOS NEGÓCIOS NUNCA SÃO FEITO POR UMA ÚNICA PESSOA,

E SIM POR UMA EQUÍPE”.

 

STEVE JOBS

 

 

Compras Administração <compras@fito.br> 4 de novembro de 2021 16:41
Para: Aline S&T <aline@stcomercial.com.br>

Em atendimento ao esclarecimento solicitado, informo que as tolerâncias de medidas dentro dos 10% (para mais ou
para menos) serão toleradas.

Sem mais, para o presente.

Nathalia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Nathalia Bocato 
Compras 
------------------------------------------------------------------------------- 
R. Camélia nº 26, Osasco - SP / CEP: 06110-300 
Fone/Fax.:              (11) 3652-3022 
Cel. Corporativo.:   (11) 96778-1090 
E-mail.:                   nathalia.bocato@fito.br 
Sites.:                     www.fito.br - www.fito.edu.br

Horário de recebimento de mercadorias: das 9 às 12 horas e das 14 às 17
horas, de segunda à sexta feira. 
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