
 
 

ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
PROCESSO N.º: 2015-0.109.508-7 
EDITAL N.º:  004/SEME/2016 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema BEC 
TIPO: Menor preço por lote 
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preço – SRP para contratação de 

serviços de confecção de camisetas 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
1. DESCRIÇÃO 

Lote 01 
CÓDIGO 

SIAFÍSICO 
Nº 

13812-6 

Unid. Especificação PP P M G GG 

1 unid 

Camiseta Adulto, composição Poliéster (de 65 a 67%) e Viscose (de 33 a 35%), 
tecido poliviscose (malha fria), com gramatura mínima entre 140 g/m² e 165 
g/m², construção tipo malha com fio 30/1, com tecido pré-encolhido de 
primeira qualidade, modelo unissex adulto, e cor a ser definida entre: amarelo 
claro, amarelo escuro, amarelo ouro, amarelo canário, azul marinho,  azul 
celeste, azul Royal, azul  escuro, branco, bege, preto, vermelho claro, 
vermelho escuro, vinho, verde claro, verde escuro, violeta, preto, cinza claro, 
cinza escuro, chumbo, rosa claro, rosa escuro, laranja (vide anexo I-A), manga 
curta, com gola tipo careca, com ribana (confeccionada no mesmo tecido e 
cor da malha da camiseta), costura tipo overlocada, acondicionadas 
individualmente em saco plástico transparente, devidamente etiquetada com 
a seguinte descrição mínima:  nome do fabricante, composição e medida, 
acondicionadas em caixa de papelão com quantidade máxima de 50 unidades 
por caixa. 
As camisetas conterão áreas de impressão em silkscreen, quando em malha 
clara em até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 
cores, na seguinte conformidade: 
Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) 
método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em 
até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão 
prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. 
Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método 
de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes 
distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que 
respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. 
Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) 
método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em 
até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão 
prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta.  
Tamanhos “P”: altura entre 66 cm e 68 cm, largura entre 49 cm e 51 
cm;Tamanhos “M”: altura entre 71 cm e 73 cm, largura entre 50 cm e 52 
cm;Tamanhos “G”: altura entre 73 cm e 75 cm, largura entre 53 cm e 55 
cm;Tamanhos “GG”: altura entre 75 cm e 77 cm, largura entre 55 cm e 57 cm; 
Layout: 
 

0 19.965 23.395 18.060 12.800 



 
Lote 02 
CÓDIGO 

SIAFÍSICO 
Nº 

13813-4 

Unid. Especificação PP P M G GG 



2 UNID 

Camiseta infantil, composição Poliéster (de 65 a 67%) e Viscose (de 33 a 35%), 
tecido poliviscose (malha fria), com gramatura mínima entre 140 g/m² e 165 
g/m², construção tipo malha com fio 30/1, com tecido pré-encolhido de 
primeira qualidade, modelo unissex infantil, cor a ser definida entre amarelo 
claro, amarelo escuro, amarelo ouro, amarelo canário, azul marinho,  azul 
celeste, azul Royal, azul  escuro, branco, bege, preto, vermelho claro, 
vermelho escuro, vinho, verde claro, verde escuro, violeta, preto, cinza claro, 
cinza escuro, chumbo, rosa claro, rosa escuro, laranja (vide anexo I-A), manga 
curta, com gola tipo careca, com ribana (confeccionada no mesmo tecido e 
cor da malha da camiseta), costura tipo overlocada, acondicionadas 
individualmente em saco  plástico transparente, devidamente etiquetada com 
a seguinte descrição mínima:  nome do fabricante, composição e medida. 
acondicionadas em caixa de papelão com quantidade máxima de 50 unidades 
por caixa. 
As camisetas conterão áreas de impressão em silkscreen, quando em malha 
clara em até 6 cores distintas, quando a malho for de cor escura em até 07 
cores, na seguinte conformidade: 
Frente: Área total de até 600 cm² (Ex.: 20 x 30 cm) em cores (colorido) 
método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em 
até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada a área máxima de 
impressão prevista de 600 cm² para frente da camiseta. 
Mangas: Área total de cada manga de até 54 cm² em cores (colorido) método 
de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes 
distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que 
respeitada a área máxima de impressão prevista de 54 cm² para cada manga. 
Costas: Área total de até 600 cm² (Ex.: 20 x 30 cm) em cores (colorido) 
método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em 
até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada a área máxima de 
impressão prevista de 600 cm² para as costas da camiseta.  
Tamanho “P” (infantil): altura entre 44 cm e 46 cm, largura entre 39 cm e 41 
cm; Tamanho “M” (infantil): altura entre 47 cm e 49 cm, largura entre 41 cm e 
43 cm; Tamanho “G” (infantil): altura entre 50 cm e 52 cm, largura entre 43 
cm e 45 cm. 
Tamanho “GG” (infantil): altura entre 52 cm e 54 cm, largura entre 45 cm e 47 
cm. 
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Lote 03 
CÓDIGO 

SIAFÍSICO 
Nº 

13814-2 

Unid. Especificação PP P M G GG 



3 UNID 

Camiseta meia manga, confeccionada em malha 100% poliamida (tipo crepe), 
fio microfibra, em cor a ser definida entre branco, platina, cinza, chumbo, 
champanhe, mostarda, amarelo ouro, laranja, vermelho, vinho, rosa claro, 
rosa escuro, violeta, verde bandeira, verde claro, verde escuro, azul celeste, 
azul claro, azul escuro, azul turquesa, azul Royal, preto, aquamarine, carmim, 
chá verde, pitanga, prata, preto, rosa batom, rosado (vide anexo I-A), 
gramatura de 140 g/m2, com variação de 5%, extremidades embainhadas, 
medindo 20 mm de largura, gola com decote careca e ribanas de 1,0 cm, 
(confeccionada no mesmo tecido e cor da malha da camiseta),costurada com 
linha 100% poliéster e solidez na cor da lavagem. Acondicionadas 
individualmente em saco plástico transparente, devidamente etiquetada com 
a seguinte descrição mínima:  nome do fabricante, composição e medida, 
acondicionadas em caixa de papelão com quantidade máxima de 50 unidades 
por caixa. 
Logotipos impressos por processo de silkscreen ou transfer (quando em malha 
clara em até 6 cores distintas, quando a malho for de cor escura em até 07 
cores), estampado nas costas: Ex.: Prefeitura de São Paulo – Esportes, Lazer e 
Recreação, e na frente Logotipia do evento, as camisetas conterão áreas de 
impressão em silkscreen ou transfer na seguinte conformidade: 
Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) 
método de impressão silkscreen ou transfer, podendo esta área frontal ser 
dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de 
impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. 
Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método 
de impressão silkscreen ou transfer, podendo ser dividida em até 02 (duas) 
artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde 
que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada 
manga. 
Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) 
método de impressão silkscreen ou transfer, podendo esta área das costas 
dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de 
impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. 
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. 
Tamanho “PP” (babylook) – altura entre 58 e 59 cm e largura entre 42 e 43 
cm; Tamanho “P” – altura entre 66 e 68 cm e largura entre 49 e 51 cm; 
Tamanho “M” – altura entre 71 e 73 cm e largura entre 50 e 52 cm 
Tamanho “G” – altura entre 73 e 75 cm e largura entre 53 e 55 cm; Tamanho 
“GG” – altura entre 75 e 77 cm e largura entre 55 e 57 cm 

 

11.000  20.000 32.000 26.000 11.000 



Lote 04 
CÓDIGO 

SIAFÍSICO 
Nº 

13815-0 

Unid. Especificação PP P M G GG 

4  

Camiseta Polo básica tradicional, confeccionada em tecido em trama de 
malha com fios com espessura 30, Piquet PA (50% algodão e 50% de 
poliéster), com gramatura 180 g/m², com variação de 5% (cinco por cento) 
com costura reforçada no ombro e na manga, contendo 3 (três) botões ”tipo 
casa” de 1cm de diâmetro cada, a cor do corpo da camiseta será definida 
entre branco, platina, cinza, chumbo, champanhe, mostarda, amarelo ouro, 
laranja, vermelho, vinho, rosa claro, rosa escuro, violeta, verde bandeira, 
verde claro, verde escuro, azul celeste, azul claro, azul escuro, azul turquesa, 
azul Royal, preto, aquamarine, carmim, chá verde, pitanga, prata, preto, rosa 
batom, rosado. A Gola e a extremidade da manga/bainha/punho (com 
espessura de 20 mm) serão confeccionadas em tecido canelado de ribana 
simples, em gramatura padrão pela composição de algodão e de elastano 
(aproximadamente entre 95% à 96% de algodão e entre 05% à 4% de 
elastano) a cor da gola e da bainha poderá ser definida entre branco, platina, 
cinza, chumbo, champanhe, mostarda, amarelo ouro, laranja, vermelho, 
vinho, rosa claro, rosa escuro, violeta, verde bandeira, verde claro, verde 
escuro, azul celeste, azul claro, azul escuro, azul turquesa, azul Royal, preto, 
aquamarine, carmim, chá verde, pitanga, prata, preto, rosa batom, rosado 
(vide anexo I-A), solidez na cor da lavagem. 
O Corpo, a gola e a extremidade das mangas poderão ser em cor única, ou em 
até duas cores, a saber: corpo uma cor e a extremidade das mangas e a gola 
de outra cor, a ser definida entre as cores selecionadas acima, acondicionadas 
individualmente em saco plástico transparente, devidamente etiquetas com 
as seguintes descrição mínima: nome do fabricante, composição e medida, 
acondicionada em caixa de papelão com quantidade máxima de 50 unidades 
por caixa. 
 
Os Logotipos coloridos serão bordados, nas seguintes medidas máximas: 
(quando em malha clara em até 6 cores distintas, quando a malha for de cor 
escura em até 07 cores) 
Frente: Logomarca colorida do Evento/Programa ou Brasão da Prefeitura. 
Área total até 150 cm².  Ex.: Largura: 10 cm X Altura: 15 cm. 
Costas Área 01: Logotipia em bordado colorido da Prefeitura de São Paulo – 
Esportes, Lazer e Recreação ou logomarca do evento/programa. Área total até 
375 cm².  Ex: Largura: 25 cm X Altura: 15 cm 
Costas Área 02: Nome do Evento ou Staff ou endereço eletrônico ou demais 
informações. Área total até 150 cm². Ex.:  Largura: 30 cm  X Altura: 5 cm 
Tamanho “P”  – altura entre 64 e 66 cm e largura entre 48 e 50 cm 
Tamanho “M” – altura entre 71 e 73 cm e largura entre 50 e 52 cm 
Tamanho “G” – altura entre 73 e 75 cm e largura entre 53 e 55 cm 
Tamanho “GG” – altura entre 75 e 77 cm e largura entre 55 e 57 cm 

 
 

0 1050 1620 2.660 1.110 

Lote 5 
CÓDIGO 

SIAFÍSICO 
Nº 

Unid. Especificação PP P M G GG 



17521-8 

5  

Camiseta confeccionada em tecido 100% (sem por cento) algodão de primeira 
qualidade, gramatura mínima de 180 g/m², com construção do tipo cardado 
fio 30/1, manga curta, gola do tipo careca com ribana (confeccionada no 
mesmo tecido e cor da malha da camiseta), modelo unissex,  em diversas 
cores (vide anexo I-A), acondicionada individualmente em saco plástico 
transparente, com a seguinte descrição mínima: nome do fabricante, 
composição e medida, com acondicionamento secundário em caixa de 
papelão apropriada limitada a 50 unidades por caixa. As camisetas conterão 
áreas de impressão em silkscreen, quando em malha clara em até 6 cores 
distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte 
conformidade: 
Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex. 30 x 40 cm) em cores, método de 
impressão silkscreen, podendo esta área ser dividida em até 3 (três) áreas 
com artes distintas, desde que respeitada a área máxima de impressão 
prevista de 1200 cm². 
Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm²  em cores, método de 
impressão silkscreen, podendo esta área ser dividida em até 02 (duas) áreas 
com artes distintas, ou seja manga direita uma arte e manga esquerda outra, 
desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para 
cada manga. 
Costas: Área total de até 1200 cm² (ex. 30 x 40 cm) em cores, método de 
impressão silkscreen, podendo esta área ser dividida em até 3 (três) áreas 
com artes distintas, desde que respeitada a área máxima de impressão 
prevista de 1200 cm². 
Tamanhos:  
Tamanho “P” = altura entre 66 cm e 68 cm, largura entre 49 cm e 51 cm  
Tamanho “M” = altura entre 71 cm e 73 cm, largura entre 50 cm e 52 cm 
Tamanho “G” = altura entre 73 cm e 75 cm, largura entre 53 cm e 55 cm 
Tamanho “GG” = altura entre 75 cm e 77 cm, largura entre 55 cm e 57 cm 
Cores: Amarelo claro, amarelo escuro, amarelo ouro, amarelo canário, azul 
marinho,  azul celeste, azul Royal, azul  escuro, branco, bege, preto, vermelho 
claro, vermelho escuro, vinho, verde claro, verde escuro, violeta, preto, cinza 
claro, cinza escuro, chumbo, rosa claro, rosa escuro e laranja. (Vide Anexo I-A) 
 

 

0 1.500 3.000 3.500 2.000 

 
2. EMBALAGEM 
 

As camisetas deverão ser embaladas conforme praxe do fabricante e conforme 
mencionado na descrição, protegendo a integridade das camisetas 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 DAS CAMISETAS 
 

As camisetas deverão ser entregue no Almoxarifado, da Secretaria de Esportes, Lazer e 
Recreação, sito à Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino, São Paulo, Capital, de Segunda à 
Sexta-Feira, das 09:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas,  correndo por 
conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes Registro de Preços pretendido, no prazo de: 

 



 a) até 20 (VINTE) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Fornecimento 
emitida pela unidade requisitante, para requisições de fornecimento de até 3.000 (três mil 
unidades) 

 
b) até 30 (TRINTA) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Fornecimento 

emitida pela unidade requisitante, para requisições de fornecimento SUPERIOR a 3.000 (três 
mil unidades) 

 
Por ocasião da emissão da Ordem de Fornecimento será(ão) fornecidos arquivos digitais 

para confecção da(s) camiseta(s). 
 
A quantidade mínima por modelo e por ordem de serviço será de 300 (trezentas) 

Unidades. 
 

4. PRAZO DE GARANTIA  
 

A licitante vencedora deverá observar a garantia disposta no Código de Defesa do 
Consumidor. 

 
             As camisetas que porventura apresentarem falhas, defeitos ou imperfeições, serão 
rejeitadas e devolvidas para substituição/troca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I - A 

MEMORIAL DESCRITIVO – AMOSTRAS REFERÊNCIAIS DE CORES 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - A 



MEMORIAL DESCRITIVO – AMOSTRAS REFERÊNCIAIS DE CORES 

 
 

As amostras constantes deste Anexo I-A, são orientativas podendo haver pequenas 
variações de tonalidade dependendo de manufatura do tecido, sendo aceitas as variações, 
com a apresentação de catálogo de tecidos da(s) Detentoras, por ocasião das contratações 
decorrentes da(s) Ata(s) de Registro de Preço. 
 
 
 
 


