
De : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Assunto : Re: PREGÃO ELETRÔNICO n° 10/2022-SSP

Para : Focco comercial <foccocomercial@gmail.com>

Re: PREGÃO ELETRÔNICO n° 10/2022-SSP

qua, 11 de mai de 2022 10:47

Bom dia Senhor Fornecedor,

Seguem abaixo as considerações da área técnica quanto as solicitações de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico n° 10/2022:

Solicitamos a empresa que considere a especificação abaixo relacionada.
 
SOFÁ DE 02 LUGARES: MEDINDO ALTURA: 800 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 600 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM;
PROFUNDIDADE: 700 MM; LARGURA DO ASSENTO: 600 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 300 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460
MM LARGURA: 1700 MM : Conforme especificações mínimas aceitável, a seguir: Estrutura: estrutura confeccionada em aço inox polido com 15x15x1,5mm cortados em
45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (polimento). Toda estrutura com sistema de fixação através
de parafusos métricos com reves�mento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: almofadas em espuma laminada D33,
com reves�mento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer �po de fixação soltas, presas através de encaixe na estrutura. Apoia braço em almofadas em
espuma laminada D33, com reves�mento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer �po de fixação soltas, presas através de encaixe na estrutura. Estrutura
do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embu�das com alta resistência mecânica. Provida de super�cie
estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior so� com costuras nas bordas para fechamento e acabamento. Deverá
apresentar foto e descrição do produto ofertado para melhor análise.
 
Cabe ressaltar que, o descri�vo referente ao item 5 - sofá de 2 lugares, encontra-se no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Nº 10/2022-SSP, Termo de
Referência, item 7, subitem 7.5.

Att.

Equipe de Apoio
Setor de Licitações
SSPDF
(61) 3441-8824 / 3441-8266

De: "Focco comercial" <foccocomercial@gmail.com>
Para: licitacoes@ssp.df.gov.br



Enviadas: Segunda-feira, 9 de maio de 2022 15:18:13
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO n° 10/2022-SSP

Olá, boa tarde Srs. !!!!
venho por meio deste esclarecer com relação ao item 8 do item acima referido 
o mesmo consta 2 especificações de 2 sofás diferentes, gostaríamos de saber 
qual das especificações é valida 

desde já agradeço 

Att.
Joil Souza Fagundes
Diretor Comercial
62 - 3588-9483 / 8114-8684 whats app

Superando expectativas e participando de ações comerciais, 
a Focco Comercial vem fazendo história construindo e fortalecendo parcerias,
sempre em busca de produtos diferenciados e com isso proporcionar aos clientes 
qualidade, seriedade, pontualidade, conforto e satisfação!!!!! 

Comercial!!!!!!!
 




