
ITEM PRODUTO LAYOUT FRENTE LAYOUT VERSO QUANT
1 CAMISETAS em tecido dry, manga longa, nas cores azul marinho e laranja, estampas

com sublimação inteira da peça conforme layout, composição88% poliester 12 %
elastâno. Na frente logomarca da Itaipu no canto direito parte superior na cor branca
DE ACORDO COM AS NORMAS DE APLICAÇÃO DA LOGO DESTA EMPRESA (sob pena
de não pagamento do material e restituição de adiantamento) e no lado esquerdo,
parte superior, a logo do Instituto Meninos do Lago - IMEL, com três cores. Na
manga direita os dizeres "Visite Foz do Iguaçu" e na manga esquerda "Conheça as
Cataratas do Iguaçu", com fontes que deverão ser aprovadas previamente e na cor
branca.  Nas costas da camiseta a logomarca do Projeto Meninos do Lago em três
cores. A logomarca da Itaipu na cor branca e conforme o manual de regras desta
empresa. Abaixo da Itaipu e em tamanho menor a logomarca da Federação
Paranaense de Canoagem. Na barra a palavra "canoagem" na cor branca, com fonte
que deverá ter prévia aprovação.   TAMANHOS PP (200 unidades) P (200 unidades),
M (200 unidades), G (50 unidades), GG (10 unidades).

660

2 SHORTS PARA PISCINAS com cordão na cintura em tecido suplex de poliamida com
elastano  na cor azul marinho, com detalhes em laranja e azul médio, conforme
layout, estampa em sublimação. Na perna esquerda, parte inferior deve estar a logo
do IMEL - Instituto Meninos do Lago, em três cores.  TAMANHOS PP (200 unidades) P
(200 unidades), M (200 unidades), G (50 unidades), GG (10 unidades).

660
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3 CAMISA POLO azul marinho e laranja em tecido dry, manga curta, composição 100%
poliester, estampas com sublimação inteira da peça conforme layout. Na frente
logomarca da Itaipu no canto direito parte superior na cor branca DE ACORDO COM
AS NORMAS DE APLICAÇÃO DA LOGO DESTA EMPRESA (sob pena de não pagamento
do material e restituição de adiantamento)  e no lado esquerdo, parte superior, a
logo do Instituto Meninos do Lago - IMEL, com três cores. Na manga direita a
logomarca da FEPACAN.  Nas costas da camiseta a logomarca do Projeto Meninos do
Lago em três cores. A logomarca da Itaipu na cor branca seguinda as regras de
aplicação de marcas desta empresa. Abaixo da Itaipu e em tamanho menor a
logomarca da Federação Paranaense de Canoagem. Na barra a palavra "canoagem"
na cor branca, com fonte que deverá ter prévia aprovação.  TAMANHOS PP (200
unidades) P (200 unidades), M (200 unidades), G (50 unidades), GG (10 unidades).

660

4

BERMUDA azul marinho e laranja com cordão em tecido microfibra 100% poliéster.
Dois bolsos laterais fundos que permita carregar documentos com segurança. Na
frente da bermuda será da cor azul marinho, com a palavra "canoagem" na perna
direita, conforme layout. Na perna esquerda deverá estar inserida a logo do IMEL. Na
parte de trás da Bermuda, haverá detalhes na cor laranha conforme layout.
TAMANHOS PP (195 unidades) P (195 unidades), M (195 unidades), G (47 unidades),
GG (8 unidades).

640

5 AGASALHO JAQUETA. Conjunto de calça e jaqueta forrada em tecido micro fibra
100% poliester, com estampa em serigrafia, com bolsos laterais nas duas peças. Na
parte frontal da jaqueta cor azul marinho, haverá detalhes em laranja na parte
superior e nas laterais. Na cor laranja no lado direito superior deverá estar inseria da
logomarca da Itaipu Binacional na cor branca, seguindo as regras da Empresa para
aplicação da marca. No lado esquerdo superior, será aplicada a logomarca do IMEL
em três cores. Na manga direita a logomarca da FEPACAN e na manga esquerda a
logo da CBCa. Nas costas logomarca grande do PROJETO MENINOS DO LAGO,
embaixo a logomarca da Itaipu Binacional na cor branca, conforme as regras da
Empresa, e na barra a palavra CANOAGEM na cor branca, conforme layout.
TAMANHOS PP (67 unidades) P (67 unidades), M (67 unidades), G (16 unidades), GG
(3 unidades).

220



AGASALHO CALÇA. Calça forrada na cor azul marinho em tecido micro fibra 100%
poliester, com estampa em serigrafia, com bolsos laterais fundos. Na parte frontal
haverá a palavra CANOAGEM escrita na perna direita na cor branca. Na perna
esquerda a logomarca do IMEL em três cores. Um friso na cor laranja destacará a
costura.  TAMANHOS PP (67 unidades) P (67 unidades), M (67 unidades), G (16
unidades), GG (3 unidades).




