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Compras SMS <comprasrg.sms@gmail.com>

Orçamento Lanches
laura goncalves <ljag.1000@hotmail.com> 26 de março de 2020 08:41
Para: Compras SMS <comprasrg.sms@gmail.com>, laura goncalves <ljag.1000@hotmail.com>

Bom dia, 

Abaixo, discriminamos os lanches: 

Ref.  Padaria Pães e Opções
          Cnpj. 10139920/0001-49

Kit: sanduíche presunto/queijo 3 camadas + suco + 2 águas 500ml..... $10,50 

Kit:  sanduíche salada    presunto/queijo/alface/tomate + 2 aguas 500ml + 1 suco......$12,00 

Entrega é nossa parte. 

A disposição para dúvidas 
53 981333223 

Obrigada 

Enviado do meu Samsung Mobile da Claro
Obter o Outlook para Android

From: Compras SMS <comprasrg.sms@gmail.com>
Sent: Wednesday, March 25, 2020 3:16:52 PM
To: ljag.1000@hotmail.com <ljag.1000@hotmail.com>
Subject: Orçamento Lanches
 
 Boa tarde,

Solicito orçamento de 2.700 Kits de Lanches contendo:
- 01 sanduiche natural contendo: 03 fatias triangulares de pão de sanduiche, 02 fatias de presunto, 02 fatias de
queijo, com ou sem margarina, alface, tomate, cenoura ralada e embalado individualmente;
- 01 suco de 200ml; e
- 02 garrafas de água 500ml sem gás.

Informo que estes serão oferecidos aos voluntários que atenderão nas Tendas de Atendimento montadas no hospital
de Cardiologia e Hospital Central do município para os profissionais que lá atuarão.

A demanda de entrega será de 5 kits por turno (manhã: 10h; tarde: 15h; e noite 20h) sendo 2 na tenda da Cardio e 3
no geral (informo que mais voluntários estão sendo chamados, por esta razão o quantitativo diário pode aumentar,
porém esta quantidade já esta prevista no orçamento solicitado).

Me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos através do telefone (53) 984043326.
-- 
   Núcleo de Compras
   Secretaria de Município da Saúde
   Prefeitura Municipal do Rio Grande
   (53) 3237-4216

From: Compras SMS <comprasrg.sms@gmail.com>
Sent: Wednesday, March 25, 2020 3:16:52 PM
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To: ljag.1000@hotmail.com <ljag.1000@hotmail.com>
Subject: Orçamento Lanches
 
 Boa tarde,

Solicito orçamento de 2.700 Kits de Lanches contendo:
- 01 sanduiche natural contendo: 03 fatias triangulares de pão de sanduiche, 02 fatias de presunto, 02 fatias de
queijo, com ou sem margarina, alface, tomate, cenoura ralada e embalado individualmente;
- 01 suco de 200ml; e
- 02 garrafas de água 500ml sem gás.

Informo que estes serão oferecidos aos voluntários que atenderão nas Tendas de Atendimento montadas no hospital
de Cardiologia e Hospital Central do município para os profissionais que lá atuarão.

A demanda de entrega será de 5 kits por turno (manhã: 10h; tarde: 15h; e noite 20h) sendo 2 na tenda da Cardio e 3
no geral (informo que mais voluntários estão sendo chamados, por esta razão o quantitativo diário pode aumentar,
porém esta quantidade já esta prevista no orçamento solicitado).

Me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos através do telefone (53) 984043326.
-- 
   Núcleo de Compras
   Secretaria de Município da Saúde
   Prefeitura Municipal do Rio Grande
   (53) 3237-4216
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