Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020

Oficio nº 140/2018

Vale de São Domingos - MT 11 de julho de 2018

Venho por meio deste justificar que por exigência do Tribunal de Contas do Estado do
Mato Grosso TCE/MT os matérias a ser licitados devem ser padronizados (categoricamente e
seguindo código padrão) de acordo com os itens disponibilizados pelo mesmo, o que nos impede
de informar detalhadamente os questionamentos de vossa empresa.
Todavia tentarei responder as duvidas, algumas não serão não respondidas por não possuir
conhecimento técnico na área de aviamento, tecido e costura. Peço que o responsável faça a
melhor proposta que caiba em seu orçamento.
Referente aos Itens 1 a 5:
Tecido com composição de algodão em microfibra.
Jalecos na altura da parte média da coxa, sem bordados, com detalhes em entre pano nas
laterais frontal, e colarinho com mesmo tecido. Cor predominante Branco e detalhes em cor azul
claro.
8:
Calças brim pesado , bolso modelo facão na frente (ambas laterais) e bolsos comum na parte de
trás(ambas laterais).
Calça brim leve , bolsos comum na parte de trás(ambas laterais).
9:
Camisa masculina com 1 único bolso no peito esquerdo com 2 slogan bordado , punhos com
botão, por se tratar de 2 setores algumas será na cor branca , as demais em tecido listado(com
listas finas ) nas
cores azul marinho e cinza.
10 a 13:
camisetas em cores diversas, personalizadas frente e verso em silk.
Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1066/1067 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020

14 e 15:
Calça em brim pesado na cor grafite.
Calça em brim leve na cor azul ambas sem personalização
16 e 17:
Camisetas manga longa em cores diversas, sendo manga longa até o punho, seguindo a escala
de medida da amostra (PP,P,,M,G,GG) da própria empresa.
Sem mais para o momento na certeza de contar com vossos costumeiros préstimos,
despeço-me reiterando protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ana Carolina Ferrari Toledo
Secretária de Saúde

Marcus Maculan Sodré
Fibratex Comercial Eireli ME
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