
-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: 926722 Licitação.

Data:Tue, 2 Feb 2021 15:13:09 -0300
De:Neila Mota <licitacao@crefito7.gov.br>

Para:design@crefito7.gov.br, FÁTIMA - CONTABILIDADE <ASCONT@CREFITO7.GOV.BR>
CC:ASCOM <comunicacao@crefito7.gov.br>, LUANA - COORDENAÇÃO

<coordenacao@crefito7.gov.br>

Em 02/02/2021 14:24, design@crefito7.gov.br escreveu:

Boa tarde Heverton,
As camisas serão bancas mas somente a arte que iremos desenvolver futuramente será
colorida. Uma arte se refere a terapia ocupacional e a outra para fisioterapia.

Atenciosamente,
Elisângela Pereira.

A 2021-02-02 13:50, Heverton Augusto escreveu:

Olá Elisângela, boa tarde!

Seria interessante que véssemos informações mais precisas acerca
da demanda, pois o valor já está muito justo, no edital diz que as
camisetas serão brancas e você me respondeu que serão brancas,
está um pouco confuso tendo em vista que teremos que anexar a
proposta até amanhã solicito que seja um pouco celeri em responder.

A ,

Heverton Almirão

Consultor Comercial

Hevertonaugusto1@gmail.com

41 3016-2240

carlos de Laet, 5913  |  Loja 03 | Boqueirão  |  Curi ba/ PR |  CEP
81730-030

Em seg., 1 de fev. de 2021 às 17:48, Heverton Augusto
<hevertonaugusto1@gmail.com> escreveu:
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OK!

Em seg., 1 de fev. de 2021 às 08:13, <design@crefito7.gov.br>
escreveu:

Bom dia Heverton,
A arte da camisa ainda não definimos pois dependemos da demanda
das
Câmaras Técnicas e Comissões para desenvolvemos o layout.
Mas a princípio a camisa será colorida.

Atenciosamente,
Elisângela Pereira.

A 2021-01-29 12:53, Heverton Augusto escreveu:

Olá Elizangela,boa tade!

Tudo bem?

Ok ! Vocês teriam por gen leza o layout da camiseta pronto ou

as

artes que serão aplicadas nas mesmas, e quanto às cores do

tecido

já tem definição?

Heverton Almirão

Consultor Comercial

heverton@newcut.com.br

41 3016-2240

Carlos de Laet, 5913  |  Loja 03  |  Boqueirão  | Curi ba/ PR

|

CEP 81730-030

Em sex., 29 de jan. de 2021 às 10:19, <design@crefito7.gov.br>
escreveu:

Bom dia Heverton, tudo bem?

Em relação a especificação, o que vai diferenciar são as
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artes.

O modelo
da camisa, juntamente com o po que a compõe será a mesma. A
única
diferenciação será no pedido de um layout (arte) na camisa.

Onde

uma
camisa será voltara para a Fisioterapia e a outra para Terapia
Ocupacional.

Atenciosamente,
Elisângela Pereira.

A 2021-01-28 15:50, Neila Mota escreveu:

Boa Tarde Sr. Heverton,

Estou passando sua solicitação ao setor responsável que nos

lê
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em

cópia para as informações desejadas.

A ,

Neila Mota

-------- Mensagem encaminhada --------

ASSUNTO:
926722 Licitação.

DATA:
Thu, 28 Jan 2021 14:02:25 -0300

DE:
Heverton Augusto <hevertonaugusto1@gmail.com>

PARA:
licitacao@crefito7.gov.br

Prezados Sr(a0, boa tarde!

Sou Heverton, estou pleiteando ingressar no pregão

eletrônico,

em

detreimento desta demanda:
926722 - CONS REG DE FISIO E TERAP OCUPACIONAL 7ª REG.
solicito mais informações do órgão, no que se refere a

modelo,

e

personalização, tentei via telefone porém sem sucesso, fico

no

aguardo de
um posicionamento segue descrição do item proposto.

20 - CamisetaDescrição Detalhada:Camiseta, po:
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personalizada,

po

manga:
curta, po gola: ribana comum lisa, cor: branca, tamanho:

variados,

caracterís casadicionais: conforme modelo do órgão,

material:

malha
poliviscose, aplicação: uniformeTipo I - Par cipação

Exclusiva de

ME/EPP/Coopera vas.Critério de Julgamento:Menor

PreçoCritério

de

Valor:Valor
Es madoUnidade de Fornecimento:UnidadeAplicabilidade Decreto
7174/2010:NãoQuan dade
Total:1000Quan dade Máxima para Adesões:2000Valor Unitário
(R$):23,32Tratamento
Diferenciado:Intervalo Mínimo entre Lances (R$):0,10Local de

Entrega

(Quan dade):Salvador/BA (1000).

A ,

*Heverton Almirão*

Consultor Comercial

hevertonaugusto1@gmail.com

41 3016-2240
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