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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

PROCESSO N.º: 2013-0.141.146-5 
EDITAL N.º: 038/SEME/2013 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema BEC 
TIPO: Menor preço por item 
OBJETO: Confecção de camisetas através do Sistema de Registro de 

Preços 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. DESCRIÇÃO 
 

Item 
Quantidade 
Estimada 

Descrição 

01 92.000 
unidades 

Camiseta meia manga, confeccionada em malha 100% poliamida 
(tipo crepe), fio microfibra, gramatura de 140 g/m

2
, com variação 

de 5%, extremidades embainhadas, medindo 20 mm de largura, gola 
com decote careca e ribanas de 1,0 cm, costurada com linha 100% 
poliéster e solidez na cor da lavagem. Logotipos impressos por 
processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas 
costas: Prefeitura de São Paulo – Esportes, Lazer e Recreação, e na 
frente: logotipo do Circuito Popular de Corrida de Rua da Cidade de 
São Paulo, com a possibilidade de inserção também de um logotipo 
de patrocinador (a ser definido). 
Descrição da gola: modelo careca, com ribanas confeccionadas em 
tecido de malha sanfonada dupla de 25 mm de largura, trama 1 x 1. 
Descrição das bainhas: as bainhas do corpo e das mangas terão 20 
mm  de largura. 
Descrição das costuras: As costuras das ribanas e das bainhas serão 
feitas em pesponto de duas agulhas e cobertura inferior, utilizando 
máquina overloque, 3 fios, devendo apresentar em todas as costuras 
4 fios/cm, com tolerância de aproximadamente 0,5 ponto/cm. 
Tamanhos: 
“Babylook” (tamanho “P”) – altura entre 58,5 e 59 cm e largura entre 
42 e 43 cm:  11.040 camisetas 
Tamanho “P” – altura entre 66 e 68 cm e largura entre 49 e 51 cm:  
18.400 camisetas 
Tamanho “M” – altura entre 71 e 73 cm e largura entre 50 e 52 cm: 
27.600 camisetas 
Tamanho “G” – altura entre 73 e 75 cm e largura entre 53 e 55 cm: 
23.920 camisetas 
Tamanho “GG” – altura entre 75 e 77 cm e largura entre 55 e 57 cm: 
11.040 camisetas 

02 5.652 
unidades 

Camiseta meia manga, confeccionada em malha 100% poliamida 
(tipo crepe), fio microfibra, gramatura de 140 g/m

2
, com variação 

de 5%, extremidades embainhadas, medindo 20 mm de largura, gola 
com decote careca e ribanas de 1,0 cm, costurada com linha 100% 
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poliéster e solidez na cor da lavagem. Logotipos impressos por 
processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas 
costas: Prefeitura de São Paulo – Esportes, Lazer e Recreação, e na 
frente: logotipo do Circuito Popular de Corrida de Rua da Cidade de 
São Paulo, com a possibilidade de inserção também de um logotipo 
de patrocinador (a ser definido). 
Descrição da gola: modelo careca, com ribanas confeccionadas em 
tecido de malha sanfonada dupla de 25 mm de largura, trama 1 x 1. 
Descrição das bainhas: as bainhas do corpo e das mangas terão 20 
mm  de largura. 
Descrição das costuras: As costuras das ribanas e das bainhas serão 
feitas em pesponto de duas agulhas e cobertura inferior, utilizando 
máquina overloque, 3 fios, devendo apresentar em todas as costuras 
4 fios/cm, com tolerância de aproximadamente 0,5 ponto/cm. 
Tamanhos: 
 
Tamanho “M” – altura entre 71 e 73 cm e largura entre 50 e 52 cm: 
2.826  camisetas 
Tamanho “G” – altura entre 73 e 75 cm e largura entre 53 e 55 cm: ”: 
2.826 camisetas 

 
Observações: 
 

1. A entrega será parcelada, em atendimento às requisições periódicas da 
Coordenação do Circuito Popular de Corridas de Rua (mínimo de 2000 
camisetas por entrega), observada a antecedência necessária para a 
confecção do material. 
 
1.1 – A previsão de utilização das camisetas do item 01, para o prazo de 

12 (doze) meses, divide-se em 32 Etapas de Corridas de Rua, na 
seguinte conformidade estimada:  
 
1.1.1 -  20 Etapas com 2000 participantes 
1.1.2 -  04 Etapas com 3000 participantes 
1.1.3 – 08 Etapas com 5000 participantes 

 
1.2 – A previsão de utilização das camisetas do item 02, para o prazo de 

12 (doze) meses, divide-se em 32 Etapas de Corridas de Rua. 
 

1.3 – Poderá ocorrer requisição por Etapa ou para mais Etapas 
cumulativas até o limite de 06 Etapas de Corridas de Rua. 
 

2. O item “1” refere-se a camisetas para uso dos corredores e, em cada 
etapa, o total a ser fornecido será de uma única cor (que será informada 
por ocasião da requisição periódica, juntamente com a quantidade por 
tamanho), e o item “2” são camisetas para o “staff”, sendo todas de uma 
mesma cor para todas as Etapas (a ser definida pela CONTRATANTE). 
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3. Os logotipos serão disponibilizados pela Assessoria de Comunicação da 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – SEME, com 
Fabiano (telefone: 3396-6575). 
 

4. As cores serão definidas entre as seguintes opções: amarelo ouro; 
aquamarine; azul celeste; azul royal; branco; carmim; chá verde; 
mostarda; pitanga; prata; preto; rosa batom; rosado; vermelho, verde 
bandeira; violeta 

 
1.2. Layout das marcas e Brasão da Prefeitura de São Paulo 
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2. EMBALAGEM 
 

Os produtos deverão ser embalados conforme praxe do fabricante, 
protegendo a integridade do material durante o transporte e estocagem, com 
indicação, em língua portuguesa, da quantidade e/ou peso líquido, bem como 
demais informações exigidas na legislação em vigor. 
 
3. ENTREGA 
 

A entrega das camisetas deverá ser feita no Almoxarifado da SEME, 
no prazo de abaixo estipulado: 

 
Até 20 (vinte) dias contados da retirada da Nota de Empenho. 
 

4. PRAZO DE GARANTIA / VALIDADE DOS MATERIAIS / PRODUTOS 
 

A licitante vencedora deverá observar as garantias dispostas no Código 
de Defesa do Consumidor 
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poliéster e solidez na cor da lavagem. Logotipos impressos por 
processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas 
costas: Prefeitura de São Paulo – Esportes, Lazer e Recreação, e na 
frente: logotipo do Circuito Popular de Corrida de Rua da Cidade de 
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5.2 – A previsão de utilização das camisetas do item 02, para o prazo de 

12 (doze) meses, divide-se em 32 Etapas de Corridas de Rua. 
 

5.3 – Poderá ocorrer requisição por Etapa ou para mais Etapas 
cumulativas até o limite de 06 Etapas de Corridas de Rua. 
 

6. O item “1” refere-se a camisetas para uso dos corredores e, em cada 
etapa, o total a ser fornecido será de uma única cor (que será informada 
por ocasião da requisição periódica, juntamente com a quantidade por 
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mesma cor para todas as Etapas (a ser definida pela CONTRATANTE). 
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7. Os logotipos serão disponibilizados pela Assessoria de Comunicação da 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – SEME, com 
Fabiano (telefone: 3396-6575). 
 

8. As cores serão definidas entre as seguintes opções: amarelo ouro; 
aquamarine; azul celeste; azul royal; branco; carmim; chá verde; 
mostarda; pitanga; prata; preto; rosa batom; rosado; vermelho, verde 
bandeira; violeta 

 
1.2. Layout das marcas e Brasão da Prefeitura de São Paulo 
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3. EMBALAGEM 
 

Os produtos deverão ser embalados conforme praxe do fabricante, 
protegendo a integridade do material durante o transporte e estocagem, com 
indicação, em língua portuguesa, da quantidade e/ou peso líquido, bem como 
demais informações exigidas na legislação em vigor. 
 
3. ENTREGA 
 

A entrega das camisetas deverá ser feita no Almoxarifado da SEME, 
no prazo de abaixo estipulado: 

 
Até 20 (vinte) dias contados da retirada da Nota de Empenho. 
 

4. PRAZO DE GARANTIA / VALIDADE DOS MATERIAIS / PRODUTOS 
 

A licitante vencedora deverá observar as garantias dispostas no Código 
de Defesa do Consumidor 


