Tifanny Sato <tifanny.sato@senarms.org.br>

SENAI CETIQT - Relatórios de ensaio - Proposta 523/22
Sara Borges Ortiz <sara.ortiz@ms.senai.br>
10 de junho de 2022 09:24
Para: "JULIANA.MAIDANA@senarms.org.br" <JULIANA.MAIDANA@senarms.org.br>
Cc: Tifanny <TIFANNY.SATO@senarms.org.br>, Patricia - Sistema Famasul <patricia.souza@senarms.org.br>
Bom dia Juliana.

Segue os devidos ensaios realizados, de acordo com o descritivo do tecido constante na ficha técnica.

De acordo com as análises feitas, pode-se concluir através dos relatórios que as amostras dos tecidos apresentadas
estão de acordo com o solicitado dentro da margem de 10% de variação aceita e considerada normal.

Desta forma conclui-se que os tecidos estão em conformidade com o solicitado na ficha técnica.

Obrigada

Att,

De: Sara Borges Ortiz <>
Enviada em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 14:00
Para: JULIANA.MAIDANA@senarms.org.br; Patricia - Sistema Famasul <patricia.souza@senarms.org.br>
Cc: 'Tifanny' <TIFANNY.SATO@senarms.org.br>
Assunto: SENAI CETIQT - Relatórios de ensaio - Proposta 523/22

Boa tarde

Seguem em anexo os relatórios referentes ao ensaio.

Pelo que observei estão em conformidade com uma variação de 10% do especificado pelo fabricante.

Att,

De: RELATORIO <csl_relatorio@cetiqt.senai.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:49
Para: Sara Borges Ortiz <sara.ortiz@ms.senai.br>
Assunto: SENAI CETIQT - Relatórios de ensaio - Proposta 523/22

Bom dia.

Seguem em anexo os relatórios de ensaio, referentes a proposta 523/22.

O relatório de ensaio é assinado com certificado digital ICP-Brasil pelo signatário autorizado do laboratório,
sendo um documento original com validade legal, tendo os mesmos efeitos de assinatura manuscrita. A
autenticidade do documento pode ser verificada clicando na assinatura do arquivo em pdf.

Convidamos a participar de nossa pesquisa de satisfação para que possamos melhor atendê-lo.
Clique no link abaixo e conte como foi sua experiência conosco. A pesquisa é simples e rápida.

Link da pesquisa: https://pt.surveymonkey.com/r/2NLZWLM

Sua opinião é muito importante para nós!

Atenciosamente,

Camila Santos
ANALISTA | COORD. DE SERVIÇOS METROLÓGICOS - CSM
Tel: 2582-1000 | Ramal: 6021
CFerreira@cetiqt.senai.br

Unidade Barra da Tijuca:
Av. Luis Carlos Prestes, n 230
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22775-055

Unidade SENAI CETIQT Parque:
Rua Fernando de Souza Barros, n 120
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21941-857

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso interno e restrito, com seu sigilo protegido
por lei. Caso não seja destinatário, saiba que divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o
remetente.
This message and the files attached contain confidential information and their confidentiality is protected by law. If you are not
the intended recipient, you are not authorized to disclose, distribute or copy this information. Please notify the sender
immediately by e-mail if you have received this message by mistake and delete it from your system.

Aviso de confidencialidade: Todas as informações contidas neste e-mail, inclusive seus anexos, são direcionadas para a pessoa endereçada e pode
conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido do remetente original, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou
tomada de qualquer ação baseada no conteúdo e nos anexos deste e-mail é estritamente proibida. Se você recebeu este e-mail por engano, notifique
imediatamente o remetente e exclua permanentemente todas as cópias deste e-mail.

Antes de imprimir pense no meio ambiente.

Aviso de confidencialidade: Todas as informações contidas neste e-mail, inclusive seus anexos, são direcionadas para a pessoa
endereçada e pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido do remetente original,
qualquer divulgação, cópia, distribuição ou tomada de qualquer ação baseada no conteúdo e nos anexos deste e-mail é estritamente proibida.
Se você recebeu este e-mail por engano, notifique imediatamente o remetente e exclua permanentemente todas as cópias deste e-mail.

Antes de imprimir pense no meio ambiente.
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