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Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br>

Notificação - Apresentação de amostra PE 062/2022 - Camisetas 
9 mensagens

Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br> 13 de junho de 2022 08:00
Para: licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br

Prezados, boa tarde.

Considerando o andamento do pregão eletrônico nº 062/2022 que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE CAMISETAS DE MALHA
FRIA, realizada no dia 01/06/2022 às 09h00min pela Plataforma ComprasNet. 

Conforme previsto em edital, a empresa tem o prazo de 05 (cinco) dias para enviar o produto a qual sagrou-se vencedora.
12.1. A licitante classificada em primeiro lugar na fase de lances dos itens, deverá apresentar amostra no prazo de 05 (cinco) dias corridos do produto dos respectivos
itens.

Diante disso, considerando a data de envio deste e-mail, fica a empresa BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO EIRELI NOTIFICADA para apresentação de
amostra do produtos em que sagrou-se vencedora no certame.

3

Camiseta em malha 
Material:67% poliéster, 33% viscose, 
Modelo: Tradicional, gola redonda 
Cor: branco 
Tipo de Arte, Estampa: silkscreen 
Arte enviada na solicitação de compra; 
Tamanhos para Confecção: 
P (Altura 67cm x 53cm Largura) 
M (Altura 69cm x 55cm Largura) 
G (Altura 71cm x 57cm Largura) 
GG (Altura 74cm x 59cm Largura) 
EG (Altura 77cm x 60cm Largura) 
EEGG (Altura 81cm x 64cm Largura). 
Tamanhos (Pedido): conforme informados
na solicitação de compras. 
Embalagem: As camisetas deverão ser
entregues embaladas e lacradas em pacotes
transparentes contendo 05 camisetas por
tamanho. As caixas bem como os pacotes
u�lizadas para acondicionar e transportar as
camisetas, devem vir iden�ficando a
quan�dade e tamanhos das 
camisetas. Tiragem mínima: 350 unidades
Será necessário o envio de 01 (uma)
amostra para aprovação do material. 

Solicito a confirmação deste e-mail.

Aguardamos o envio.

Estamos à disposição.

atenciosamente,

--  

2021_08_20_Uniformes - Camiseta Alunos - 2021.pdf 
622K

licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br <licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br> 13 de junho de 2022 09:32
Para: Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br>

Bom dia Ana, como vai?

 

A cor da camiseta pelo descritivo é branca.

 

Na arte veio em duas cores, o que muda totalmente o custo da peça.

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=32258f4d1f&view=att&th=1815cef5e4daf239&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l48xqpvt0&safe=1&zw
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Marco Soares da Silva

BSH IND E COM VESTUÁRIO EIRELI

47 3351-7065

47 98820-7145 (WhatsApp)

47 99940-0521

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aviso importante: Esta mensagem e seus anexos podem conter informações sigilosas e/ou exclusivas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não
deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações cíveis, penais, dentre outras medidas cabíveis.
Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, descarte-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Voltados ao cumprimento da Lei nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), à privacidade e proteção de dados pessoais, bem como o sigilo das informações, registramos esse aviso.

Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br> 13 de junho de 2022 10:01
Para: licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br

Bom dia Marco, tudo bem?

Iremos verificar com a equipe técnica, e assim que possível daremos retorno.

Estou à disposição.

atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br> 13 de junho de 2022 11:28
Para: licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br

Marco,

segue conforme descritivo do Pregão 062/2022. São dois modelos diferentes na cor branca. 

Estou a disposição para duvidas.

atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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6 anexos

2022_03_30_SIPAT_-_Camiseta_02.png 
4571K

2022_03_30_SIPAT_-_Camiseta_01.png 
1559K

2022_03_30_SIPAT_-_Arte_Camiseta_Final.pdf 
357K

23_05_2022_Camiseta_Mulheres_em_Campo_-_15x15_Verso.pdf 
1497K

23_05_2022_Camiseta_Mulheres_em_Campo_-_Frente.pdf 
1468K

23_03_2022_Camiseta_Mulheres_em_Campo_-_Referência_para_produção.pdf 
2242K

licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br <licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br> 13 de junho de 2022 15:57
Para: Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br>

Boa tarde Ana,

 

Recebemos o e-mail, pode considerar o prazo para receber até segunda-feira que vem?

 

Ajeitamos hoje as artes e temos um feriado no meio disso.

 

Veja se pode nos conceder esse prazo.

 

No aguardo.

 

Muito obrigado.

Atte.,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br <licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br> 14 de junho de 2022 08:22
Para: Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br>

Bom dia Ana, como vai?

 

Seguinte,

 

Nas artes enviadas há dois modelos de símbolo do Senar:

 

E costas

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=32258f4d1f&view=att&th=1815dae6a39bf1f5&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_l4cw25gs5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=32258f4d1f&view=att&th=1815dae6a39bf1f5&attid=0.6&disp=inline&realattid=f_l4cw25gt6&safe=1&zw
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Porém um tem os traços sobrepostos e ou outro são vazados, não se encontram, qual o correto?

 

Só para evitarmos problemas.

 

No aguardo.

 

Atte.,

 

 

Atte.,

 

 

Marco Soares da Silva

BSH IND E COM VESTUÁRIO EIRELI

47 3351-7065

47 98820-7145 (WhatsApp)

47 99940-0521

 

De: Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br>  
Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 2022 12:29 
Para: licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br> 14 de junho de 2022 08:39
Para: licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br

Bom dia Marco, tudo bem?

Considere a imagem com os traços se encontrando, siga o modelo em anexo.

Em relação a solicitação anterior, considerando que esta semana será interrompida pelo feriado, aceitamos a prorrogação até segunda-feira (20/06). 

Estou à disposição.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

23_05_2022_Camiseta_Mulheres_em_Campo_-_Frente (1).pdf 
1468K

Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br> 15 de junho de 2022 07:57
Para: licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br

Bom dia Marco,

Segue endereço para envio da amostra.

R. I, 300 - Quadra 17-A - Alvorada, Cuiabá - MT, 78048-832. 

Estou à disposição.

atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

mailto:ana.cigerza@senarmt.org.br
mailto:licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=32258f4d1f&view=att&th=181623a728dfd524&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l4e5hf173&safe=1&zw
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licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br <licitacao.bshtextil@bshtextil.com.br> 15 de junho de 2022 10:29
Para: Ana Cristina Cigerza <ana.cigerza@senarmt.org.br>

Bom dia Ana,

 

Segue rastreio da amostra.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

99150402 BSH - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR ARMT.pdf 
156K
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