Comissão de Formatura 003/21
Solicitação de camisetas
EM-3M2
Campinas, 24 de junho de 2021

Prezados pais e responsáveis,
Esperamos que todos estejam bem.
É de conhecimento geral que, em todos os anos, as turmas do 3º ano escolhem os
modelos de camisetas e moletons personalizados, que passam a ser o símbolo da
Formatura.
Com as dificuldades decorrentes da pandemia, nós, da Subcomissão de Formatura do 3º
ano, optamos por solicitar orçamentos somente em confecções localizadas em
Campinas.
Inicialmente, solicitamos orçamentos em 6 confecções, sendo que dessas, três foram
eliminadas (uma não respondeu, a segunda não tinha condições de atender um pedido
com essa quantidade de peças e a terceira não fazia moletons).
Das três confecções que sobraram, a vencedora, BELMARI, foi escolhida com base nos
seguintes critérios:
●
●
●
●
●
●
●

Preço total de todas as 6 peças (3 camisetas e 3 moletons);
Qualidade do material;
Experiência prévia com as empresas e idoneidade;
Maior variedade da grade de tamanhos;
Facilidade de acesso às empresas;
Pedido mínimo de peças por turma;
Prazo de entrega.

É importante destacar que as representantes da Subcomissão de Formatura do 3º ano
visitaram pessoalmente todas as três empresas finalistas, com o objetivo de avaliar a
qualidade dos tecidos e as possibilidades de personalização das peças (silk screen e
bordado), conforme solicitado pelas turmas.
Agora, precisamos do apoio de vocês para finalizar esse processo. Para isso, cada família
será responsável por:
1. Efetuar o pagamento da camiseta e/ou moletom;
Camiseta
R$ 68,50 (até tamanho GG)
R$ 109,90 (até tamanho GG)
Valores: Moletom
Tamanhos acima de GG terão um acréscimo de R$ 10,00

ATENÇÃO: os tamanhos das camisetas/moletons devem ser aferidos corretamente e, se
necessário, experimentados na loja, já que NÃO haverá possibilidade de troca, uma vez
que as peças são personalizadas.
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Dados bancários:

Banco
Agência
Conta poupança
Titulares

Chave PIX

Santander (033)
1023
60005473-9
Cláudia Serrano Pires do Rio
CPF: 171.246.618-62
Vanderleia Marques de Lima Duarte
CPF: 108.073.538-09
claudia.spr@gmail.com

2. Preencher o formulário de solicitação de camiseta e moletom, constando:
- as medidas corretas da camiseta e/ou moletom de acordo com o gabarito
disponibilizado no formulário;
- a quantidade de peças;
- o comprovante de pagamento.
IMPORTANTE: o formulário deverá ser preenchido até 28 de Junho. Não será possível
solicitar após essa data.
Clique aqui para preencher o formulário de solicitação de camiseta e moletom.
Dúvidas, favor enviar e-mail para: comissao.formatura@riobranco.org.br
Atenciosamente,
Comissão de Formatura
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