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Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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RP-02
Relógio

DESCRIÇÃO
• Relógio de parede com funcionamento a “quartz” alimenta-
do por pilha alcalina.

CONSTITUINTES
• Relógio de parede, diâmetro mínimo de 35cm.
• Mostrador com diâmetro mínimo de 25cm, branco e alga-
rismos arábicos na cor preta.
• Caixa em plástico injetado, espessura mínima de 1,5mm.
• Anel frontal de plástico cromado, liso, sem texturas ou 
elementos decorativos.
• Vidro protetor.
• Ponteiros na cor preta com indicação para horas, minutos 
e segundos.
• O fundo do mostrador não deve apresentar texturas ou 
elementos de decoração e deve ser branco.

ACESSóRIOS
• 1 jogo de pilhas alcalinas.
Obs.: Deve ser fornecida a quantidade de pilhas suficiente 
para o funcionamento do relógio.
Nota: Os acessórios que não sejam parte integrante do 
produto saído de fábrica, devem ser embalados em conjunto 
devidamente identificados e fixados com fita adesiva em uma 
das laterais externas da caixa.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta auto adesiva (vínilica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fixada na 
parte traseira do aparelho, contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até ___/___/___ (12 meses após a data da nota fiscal 
de entrega);

 - Código FDE do equipamento.
Obs.: A amostra deve ser apresentada com a etiqueta fixada 
no local definido. Enviar etiqueta em duplicata para análise da 
matéria prima.

MANUAl DE INSTRUÇõES
• Todo aparelho deve vir acompanhado de "MANUAL DE 
INSTRUÇÕES", em português, contendo:

 - Orientações para instalação e forma de uso corretos;
 - Procedimentos para conservação e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia;
 - Certificado de garantia.

Obs.: Na impossibilidade de preenchimento do certificado de 
garantia com todos os dados solicitados é obrigatória a apre-
sentação de cópia de Nota Fiscal de venda acompanhando 
cada caixa do produto dentro de um envelope colado do lado 
externo da embalagem.

GARANTIA
• Um ano contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROlE DE qUAlIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.

EMBAlAGEM
• Os relógios devem ser envoltos em saco plástico transpa-
rente e acondicionados em caixa de papelão ondulado.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
Obs.1: A amostra deve ser entregue embalada e rotulada 
como especificado, e acompanhada do “MANUAL DE INSTRU-
ÇÕES”.
Obs.2: Outros tipos de embalagens que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovadas pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.


