
Assunto Fwd: Re: Esclarecimento de Medidas de Placas
De licitacao <licitacao@crcrj.org.br>
Para <comercial1@homenagenstriunfo.com.br>
Data 01/09/2017 12:15

Prezado Vander,

Favor desconsiderar o e-mail anterior, pois a unidade de medida foi informada equivocadamente.

O correto é: 0,65 m de altura x 1,78 m de largura x 10 mm de espessura. 
A placa será fixada na entrada do prédio do CRCRJ.

Att 
Patrick Brito 
CRCRJ

-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: Esclarecimento de Medidas de Placas
Data:01/09/2017 10:47

De:licitacao <licitacao@crcrj.org.br>
Para:COMERCIAL 1 <comercial1@homenagenstriunfo.com.br>

 

Sr. Vander,

As medidas da placa em acrílico são: 0,65 cm altura x 1 m e 78 cm largura x
10 mm de espessura;

Trata-se de 1 (uma) placa em acrílico cristal a ser fixada na entrada do prédio
do CRCRJ, dando destaque a logomarca do Conselho.

Att.

Patrick Brito
 

Em 31/08/2017 17:37, COMERCIAL 1 escreveu:

               

 

A/C: Patrick

Boa tarde;

A empresa HOMENAGENS TRIUNFO LTDA-ME inscrita no CNPJ:
28.037.648/0001-51, vem por meio deste solicitar esclarecimentos sobre a
medida correta da placa de acrílico?

 

Ø  PLACA EM ACRÍLICO

Ø  3. OBJETO – Lote 3

Ø  3.1 O presente termo de referência tem por objeto a confecção de placas em
acrílico cristal incolor, conforme as seguintes características técnicas:

Ø  4. DETALHAMENTO DO OBJETO



Ø  4.1 Placa em placa em acrílico cristal incolor 6.6.1. Quantidade: 01 (uma);

Ø  6.6.2. Medidas: 0,65 altura x 1,78 largura x 10 mm de espessura;

Ø  6.6.3. 6 (seis) espaçadores em aço inox para fixação em pedra mármore;
6.6.4. Impressão da logomarca por trás – 4/0.

Ø  6.6.5. Placa será fixada na entrada do prédio do CRCRJ.

Ø  6.6.6. Prazo de entrega: 10 (dez) dias

Ø  6.6.7. A arte será fornecida pelo CRCRJ, no momento da autorização do
fornecimento.

 

 

Gostaríamos de saber se as medidas são em centímetros ou metros e também
caso nos sagramos vencedores as mesmas serão instaladas de uma só vez?

 

Att:

Vander Anastácio

(31) 3046-7088
--  

 
Comissão Permanente de Licitação
--  

 
Comissão Permanente de Licitação


