ANEXO I b - Descritivo Técnico nº 02
Uniformes - Descritivo Técnico - Camiseta ACS

Especificações:

Camiseta manga curta composição 70% Poliéster e 30% fibra viscose, com tecnologia de gerenciamento térmico
dinâmico comprovado através da norma ISO 11357-3, com gramatura de 150 g/m² devendo atender o especificado
na tabela de laudos.
Cor Branca
Gola tipo “careca”, costuras reforçadas na gola e emendas, bordas de tecido overlocadas. Todas as costuras deverão ser
feitas com linha sintética de alta resistência e de cor similar ao tecido. Costuras da gola duplas e internas. Com
sobreposição de acabamento e
Impressão de logomarcas, “silkados” no peito, lado esquerdo, conforme abaixo, por serigrafia ou processo de igual ou
superior qualidade, com alta resistência ao desgaste, desbotamento e lavagem.

Aplicação dos Logotipos (Anexo):
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Peito esquerdo: Aplicação em Policromia em serigrafia (4 Cores) do logo Prefeitura de São Paulo - Saúde.
Dimensões: 7 x 5,5 cm.

Peito direito: Aplicação em serigrafia em uma cor (Branco) do logo SUS.
Dimensões: 7 x 4 cm.

Ombro Direito: Aplicação em Policromia em serigrafia (4 Cores) dos logos SUS e Prefeitura de São Paulo - Saúde.
Dimensões: 10 x 8 cm (somando-se os dois logotipos juntos).

Ombro Esquerdo: Aplicação em uma cor (azul) da estampa “Agente Comunitário de Saúde”. Dimensões: 10 x 4cm.

Etiquetas:
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Devem conter informações sobre:
- Composição: No centro da gola;
- Tamanho: No centro da gola e
- Modo de Lavar: No centro da gola.
- As etiquetas devem ser bordadas ou ter garantia de manutenção da cor, auxiliando na seleção de tamanhos
futuramente.
Embalagem:
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos individuais com numeração externa visível;
- As embalagens de transporte deverão ser em caixas de papelão ondulado com paredes duplas e triplas para
exportação, contendo o nome do fabricante, quantidade de unidades e tamanhos.

TABELA DE LAUDOS

ENSAIO

NORMA

RESULTADO

Gramatura

NBR 10591

150 g/m² tolerância de +/- 10%

Resistencia ao pilling

ASTM D 4970

Não inferior a nota 3

N° de cursos e colunas

NBR 12060

Cursos: 18 / Colunas: 14

Resistência ao estouro

NBR 13384

Mínimo de 90 kPa

Calorimetria diferencial de varredura

ISO 11357-3

Entre 2,29 J/g e 2,52 J/g

Considerações Gerais:
A empresa vencedora deverá apresentar amostras totalmente prontas antes de confeccionar os uniformes para a
avaliação e aprovação da Unidade Requisitante;
Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90;
A empresa deverá garantir a troca em caso de defeito e pequenos ajustes no tamanho quando necessitar;
Todas as peças deverão passar por processo de limpeza e retirada de excessos de fios de costuras bem como
passamento e dobragem de forma que seja fácil a identificação de seu tamanho, quando necessário;
As peças não deverão apresentar costuras tortas, rompidas, caídas, remontadas, incompletas tensionadas ou frouxas,
pontos falhos, franzimento nas costuras ou pregas;
Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação e desbotamento;
No caso de constatação de irregularidade no produto ofertado, a empresa vencedora do certame deverá substituir, às
o
suas expensas, no total ou em parte, o produto ofertado, conforme o artigo 69 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.
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