
De : Sara Souza
<sarasoaressouza@gmail.com>

Assunto : Re: Solicitação de orçamento para
produção de máscaras de proteção facial
de tecido Tricoline

Para : Edgard Rodrigues dos Anjos
<1251578@pmmg.mg.gov.br>, cmb-
apetrechos@pmmg.mg.gov.br

Zimbra cmb-apetrechos@pmmg.mg.gov.br

Re: Solicitação de orçamento para produção de máscaras de proteção facial
de tecido Tricoline

Ter, 07 de abr de 2020 15:59

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Via Láctea Confecções
Tels - (31) 3335-3023 / (31) 98762-6362 WhatsApp

Sara Soares Souza
Tel - (31) 987625801 WhatsApp / (31) 99505-5801

Siga nossos Canais nas Redes Sociais
facebook @vialacteaconfeccoes Instagram @vialacteaconfeccoes

Em ter., 7 de abr. de 2020 às 15:00, Sara Souza
<sarasoaressouza@gmail.com> escreveu:

Venho através desta, informar a desistência de participar da produção das
máscaras de proteção

Via Láctea Confecções
Tels - (31) 3335-3023 / (31) 98762-6362 WhatsApp

Sara Soares Souza
Tel - (31) 987625801 WhatsApp / (31) 99505-5801

Siga nossos Canais nas Redes Sociais
facebook @vialacteaconfeccoes Instagram @vialacteaconfeccoes

Em ter., 7 de abr. de 2020 às 10:52, Sara Souza
<sarasoaressouza@gmail.com> escreveu:

Orçamento para confecção de máscaras de tecido.
Modelo bico de pato
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Tecido Tricoline 100% algodão

1 Sistema de fixação - Fixação por tiras de decido (Material utilizado para
confecção das máscaras)

2 Embalagens.
2.1  Interna - Embalagem plástica (poliuretano) com 50 máscaras

2.2  Externa - Fardo plástico preto ou transparente, de acordo com o estoque,
com capacidade de 100 lts

3  Outros: - Sem clipe nasal

Especificar
3.1  Capacidade de entrega semanal
          - De acordo com a quantidade de produção individual e quantidade de
colaboradores  disponíveis  no  mercado  (Costura  com  serviço  terceirizado),
podendo  ser  equalizado  somente  após  aproximadamente  10  dias  úteis  de
produção.
          - Estimativa de entrega de 2.000 pçs/dia a partir do 10 (décimo) dia útil
de produção.
3.2 Garantias
          -  Garantia  de  entrega  do  produto  especificado  conforme  modelo
apresentado em visita a fábrica no dia 01/04/2020, e entregue ao Ten. Coronel
Lisboa.
          -  Garantia  de  entrega  conforme  especificações  deste  documento  e
amostra entregue ao Ten. Coronel Lisboa.

Dados Fiscais

3.3 Razão social
     - Conforme o Ten. Coronel Lisboa ficou de verificar possibilidade no CPF.

3.4 CNPJ
     - Conforme o Ten. Coronel Lisboa ficou de verificar possibilidade no CPF.

3.5 Endereço
     - Av. Augusto de Lima, 1442 sl 301/302

3.6 Nome/dados de contato
     - Sara Soares Souza Salles
                 - Av. Augusto de Lima, 1442 sl 301/302
                 - 31 3335-3023 / 31 987 - 625 - 801

3.7 Validade da proposta
- 60 dias
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Obs 1: Todos os custos dos insumos necessários a fabricação da máscara já estão
inclusos no valor final  do produto,  sem mais nada a ser cobrado além do valor
unitário especificado de R$ 3,00 (três reais) por unidade.
Obs 2: O valor cobrado de  R$ 3,00 (três reais)  deve estar liberado e acertado
com o prazo máximo de 03 dias úteis após cada entrega, por se tratar de grande
parte do serviço ser realizado por terceirizados que na sua totalidade se tratam de
pessoas de baixa renda, não podendo aguardar grandes períodos para o recebimento.

Obs 3: Tanto a entrega da matéria prima para confecção das máscaras quanto as
entregas das mesmas devidamente acomodadas em suas embalagens especificadas
acima se existir, deverão ser entregues e retiradas no endereço da fabricante, dentro
do pátio ou local especificado pela fabricante para o armazenamento das mesmas. 

Via Láctea Confecções
Tels - (31) 3335-3023 / (31) 98762-6362 WhatsApp

Sara Soares Souza
Tel - (31) 987625801 WhatsApp / (31) 99505-5801

Siga nossos Canais nas Redes Sociais
facebook @vialacteaconfeccoes Instagram @vialacteaconfeccoes

Em seg., 6 de abr. de 2020 às 13:36, Edgard Rodrigues dos Anjos
<1251578@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Solicito orçamento para a produção de 100 mil mascaras de tecido tricoline,
anatômicas com modelagem que proporcione conforto e proteção ao usuário.

Segue posteriormente a modelagem.
Desde já agradeço!
Imprescindível constar no orçamento a composição do tricoline, validade da
proposta (sugere-se 60 dias), prazo de entrega e condições de embalagem.

Desde já agradeço!

Atenciosamente,
Edgard, 1º Ten PM.

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito

aos direitos humanos e participação social em Minas Gerais. 

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública,

contribuindo para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.
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