
 

 

 
 

COMUNICADO I 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 796/2018 

 

 
T.G. 

CPL 

 

 

1 / 1 

O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública COMUNICADO referente ao 

edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI-PR INFORMA QUE, COM BASE NO ITEM 16 DO ANEXO 

II, SOLICITA AMOSTRA, CONFORME INDICADO ABAIXO: 

PRAZO DE ENTREGA: 05 dias úteis, findando em 25/10/2018 às 18:00. 

FORNECEDOR: WR CALÇADOS EIRELI - EPP 

 LOTE 01: Deverão ser apresentados 01 (uma quantidade) dos itens abaixo: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01 

Camiseta de Cor Branca. 

Camiseta ATLETA com recortes, manga curta, com estampa em 01 cor, com detalhes em verde, azul e 
amarelo, cinco localizações e 02 na frente, 02 mangas e 01 cor nas costas, confeccionada em tecido 
100% poliamida, único com fio biodegradável (após descarte, se decompõe em até 03 anos no meio 
ambiente) e pode ser usado em bebês. Possui secagem rápida e ação bacteriostática (inibe os odores 
da transpiração). Oferece tecnologia UV Protection FPS 50+ (protege contra a radiação solar) Tecido 
Link CO2. Conforme layout. Tamanhos P, M, G e GG conforme tabela de medidas. 

02 

Camiseta de Cor Amarela. 

Camiseta TÉCNICOS com recortes, manga curta, com estampa em 01, cinco localizações e 02 na 
frente, 02 mangas e 01 cor nas costas, confeccionada em tecido 100% poliamida, único com fio 
biodegradável (após descarte, se decompõe em até 03 anos no meio ambiente) e pode ser usado em 
bebês. Possui secagem rápida e ação bacteriostática (inibe os odores da transpiração). Oferece 
tecnologia UV Protection FPS 50+ (protege contra a radiação solar) Tecido Link CO2. Conforme layout. 
Tamanhos P, M, G, GG e XG conforme tabela de medidas. 

03 

Camiseta de Cor Azul 

Camiseta TÉCNICOS com recortes, manga curta, com estampa em 01 cor , cinco localizações e 02 na 
frente, 02 mangas e 01 cor nas costas, confeccionada em tecido 100% poliamida, único com fio 
biodegradável (após descarte, se decompõe em até 03 anos no meio ambiente) e pode ser usado em 
bebês. Possui secagem rápida e ação bacteriostática (inibe os odores da transpiração). Oferece 
tecnologia UV Protection FPS 50+ (protege contra a radiação solar) Tecido Link CO2. Conforme layout. 
Tamanhos P, M, G, GG e XG conforme tabela de medidas 

04 

Camiseta de Cor Verde 

Camiseta TÉCNICOS com recortes, manga curta, com estampa em 01 cor, cinco localizações e 02 na 
frente, 02 mangas e 01 cor nas costas, confeccionada em tecido 100% poliamida, único com fio 
biodegradável (após descarte, se decompõe em até 03 anos no meio ambiente) e pode ser usado em 
bebês. Possui secagem rápida e ação bacteriostática (inibe os odores da transpiração). Oferece 
tecnologia UV Protection FPS 50+ (protege contra a radiação solar) Tecido Link CO2. Conforme layout. 
Tamanhos P, M, G, GG e XG conforme tabela de medidas 

05 

CAMISETA PÓLO MASCULINA – MANGA CURTA – MALHA PIQUET 

Cor Branca com detalhes em azul, amarelo e verde. 
MATERIAL: malha piquet (70% algodão e 30% poliéster); 
IMPRESSÃO: Serigrafia 03 locais (2 frente, 01 atrás) 
Conforme layout. Tamanhos P, M, G, GG e XG conforme tabela de medidas 

Curitiba, 18 de Outubro de 2018. 
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