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ANEXO I 
  

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO TAM. UNID QUANT CATMAT VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 
Bota para câmara frigorifico: Cano alto, 
forrada com lã, solado em PVC. Cor azul 
escuro. 

36 Par 05 
 
Não tem 

  

2 
Bota para câmara frigorifico: Cano alto, 
forrada com lã, solado em PVC. Cor azul 
escuro. 

38 Par 10 
 
Não tem 

  

3 
Bota para câmara frigorifico: Cano alto, 
forrada com lã, solado em PVC. Cor azul 
escuro. 

39 Par 05 
 
Não tem 

  

4 
Bota para câmara frigorifico: Cano alto, 
forrada com lã, solado em PVC. Cor azul 
escuro. 

40 Par 05 
 
Não tem 

  

5 
Bota para câmara frigorifico: Cano alto, 
forrada com lã, solado em PVC. Cor azul 
escuro. 

41 Par 02 
 
Não tem 

  

6 
Bota para câmara frigorifico: Cano alto, 
forrada com lã, solado em PVC. Cor azul 
escuro. 

42 Par 02 
 
Não tem 

  

7 
Botas de segurança PVC: Cor preta cano 
curto. 

35 Par 04 
 
Não tem 

  

8 

Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 

36 Par 06 

 
 
332403 
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com forro. 

9 

Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 
com forro. 

37 Par 05 

 
 
419585 

  

10 

Botas de segurança PVC: Cor preta cano 
curto. Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 
com forro. 

38 Par 05 

 
 
332404 

  

11 

Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 
com forro. 

39 Par 04 

 
 
332408 

  

12 

Botas de segurança PVC: Cor preta cano 
curto. Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 
com forro. 

40 Par 02 

 
 
332409 

  

13 

Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 
com forro. 

41 Par 05 

 
 
332407 

  

14 

Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 
com forro. 

42 Par 02 

 
 
332405 

  

15 

Botas de segurança PVC: cloreto de 
polivinila, material sola: borracha 
antiderrapante, cor: preta, tipo cano: curto, 
características adicionais: resistente abrasão, 
com forro. 

44 Par 02 

 
 
332413 

  

16 

Camisa Brim: 
Na cor Caqui, com gola esporte, pespontada, 
frente aberta com fechamento através botões 
e asseado no sentido vertical, mangas longas 
com revestimentos em gomos acolchoados na 
parte posterior dos braços com bainha, um 
bolso com cinco cantos da frente de quem 
veste, costa em tecido único, aplicação de 
logotipo com 7 cm de diâmetro (LOGO DA 
CGVS E ESTADO). 
 Informes técnicos de construção do Art.: 
poliéster-brim: tipo de acabamento: normal; 

P Unid. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323247 
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cor: Caqui; armação: sarja 2/1E; composição 
33% poliéster, 67% algodão. 
Etiqueta: de garantia total /confecção, 
identificação do tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem; as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticas individuais (com 
numeração visível); embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as de- vidas 
identificações.  

17 

Camisa Brim: 
Na cor Caqui, com gola esporte, pespontada, 
frente aberta com fechamento através botões 
e asseado no sentido vertical, mangas longas 
com revestimentos em gomos acolchoados na 
parte posterior dos braços com bainha, um 
bolso com cinco cantos da frente de quem 
veste, costa em tecido único, aplicação de 
logotipo com 7 cm de diâmetro (LOGO DA 
CGVS E ESTADO). 
 Informes técnicos de construção do Art.: 
poliéster-brim: tipo de acabamento: normal; 
cor: Caqui; armação: sarja 2/1E; composição 
33% poliéster, 67% algodão. 
Etiqueta: de garantia total /confecção, 
identificação do tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem; as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticas individuais (com 
numeração visível); embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as de- vidas 
identificações.  

M Unid. 40 

 
 
 
 
 
 
 
323247 

  

18 

Camisa Brim: 
Na cor Caqui, com gola esporte, pespontada, 
frente aberta com fechamento através botões 
e asseado no sentido vertical, mangas longas 
com revestimentos em gomos acolchoados na 
parte posterior dos braços com bainha, um 
bolso com cinco cantos da frente de quem 
veste, costa em tecido único, aplicação de 
logotipo com 7 cm de diâmetro (LOGO DA 
CGVS E ESTADO). 
 Informes técnicos de construção do Art.: 
poliéster-brim: tipo de acabamento: normal; 
cor: Caqui; armação: sarja 2/1E; composição 
33% poliéster, 67% algodão. 
Etiqueta: de garantia total /confecção, 
identificação do tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem; as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticas individuais (com 
numeração visível); embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as de- vidas 
identificações.  

G Unid. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323247 
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19 

Camisa Brim: 
Na cor Caqui, com gola esporte, pespontada, 
frente aberta com fechamento através botões 
e asseado no sentido vertical, mangas longas 
com revestimentos em gomos acolchoados na 
parte posterior dos braços com bainha, um 
bolso com cinco cantos da frente de quem 
veste, costa em tecido único, aplicação de 
logotipo com 7 cm de diâmetro (LOGO DA 
CGVS E ESTADO). 
 Informes técnicos de construção do Art.: 
poliéster-brim: tipo de acabamento: normal; 
cor: Caqui; armação: sarja 2/1E; composição 
33% poliéster, 67% algodão. 
Etiqueta: de garantia total /confecção, 
identificação do tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem; as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticas individuais (com 
numeração visível); embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as de- vidas 
identificações.  

XG Unid. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323247 

  

20 

Botina segurança, material: vaqueta curtida 
ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi 
densidade, modelo: com elástico, sem 
cadarço, características adicionais: sem 
componentes metálicos, embalagem; as peças 
devem ser embaladas em sacos plásticas 
individuais (com numeração visível); 
embalagem coletiva em caixa de papelão com 
as devidas identificações. 

36 Par 02 

 
 
 
 
362850 

  

21 

Botina segurança, material: vaqueta curtida 
ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi 
densidade, modelo: com elástico, sem 
cadarço, características adicionais: sem 
componentes metálicos, embalagem; as peças 
devem ser embaladas em sacos plásticas 
individuais (com numeração visível); 
embalagem coletiva em caixa de papelão com 
as devidas identificações. 

37 Par 02 

 
 
 
 
362852 

  

22 

Botina segurança, material: vaqueta curtida 
ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi 
densidade, modelo: com elástico, sem 
cadarço, características adicionais: sem 
componentes metálicos, embalagem; as peças 
devem ser embaladas em sacos plásticas 
individuais (com numeração visível); 
embalagem coletiva em caixa de papelão com 
as devidas identificações. 

38 Par 17 

 
 
 
 
362851 

  

23 
Botina segurança, material: vaqueta curtida 
ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi 
densidade, modelo: com elástico, sem 

39 Par 15 
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cadarço, características adicionais: sem 
componentes metálicos, embalagem; as peças 
devem ser embaladas em sacos plásticas 
individuais (com numeração visível); 
embalagem coletiva em caixa de papelão com 
as devidas identificações. 

 
362853 

24 

Botina segurança, material: vaqueta curtida 
ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi 
densidade, modelo: com elástico, sem 
cadarço, características adicionais: sem 
componentes metálicos, embalagem; as peças 
devem ser embaladas em sacos plásticas 
individuais (com numeração visível); 
embalagem coletiva em caixa de papelão com 
as devidas identificações. 

40 Par 52 

 
 
 
362854 

  

25 

Botina segurança, material: vaqueta curtida 
ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi 
densidade, modelo: com elástico, sem 
cadarço, características adicionais: sem 
componentes metálicos, embalagem; as peças 
devem ser embaladas em sacos plásticas 
individuais (com numeração visível); 
embalagem coletiva em caixa de papelão com 
as devidas identificações. 

41 Par 15 

 
 
362835 

  

26 

Botina segurança, material: vaqueta curtida 
ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi 
densidade, modelo: com elástico, sem 
cadarço, características adicionais: sem 
componentes metálicos, embalagem; as peças 
devem ser embaladas em sacos plásticas 
individuais (com numeração visível); 
embalagem coletiva em caixa de papelão com 
as devidas identificações.  

43 Par 15 

 
 
 
 
362559 

  

27 

Máscara para proteção individual com filtro 
duplo, para gases tóxicos tipo RG 306: 
Confeccionada em borracha macia com duas 
válvulas de exalação e regulagem para fácil 
adaptação a qualquer tipo de rosto. Utilizada 
com filtros RC 202, RC -203 ou RC-206. 

Único Unid. 60 

 
 
 
 
231104 

  

28 
Refil para Máscara RC 202, RC -203 ou RC-
206 caixa com 06 filtros. 

Único Cx. 60 
Não tem    

29 

Mascara Descartável Pffl C Válvula Ca 
39238: Descrição; respirador de ar, de 
formato dobrável, fabricado com quatro 
camadas de materiais de não tecido, sendo a 
parte externa composta de não tecido cor azul 
ou branco tratada com material para não 
absorção de fluidos líquido que protege a 
camada estrutural e o filtro eletrostático, 
internamente é adicionado não tecido 
antialérgico para contato fácil , nesta conjunto 

Único Unid. 1.515 

 
 
 
 
 
 
 
382418 
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são fixados duas tiras de elástico sobre 
presilhas plásticas onde é possível ajustar a 
pressão do respirador sobre o rosto, e um clip 
metálico para selagem sobre o septo nasal. 

30 
Meia em malha de algodão: Não alérgica, até 
o joelho, cor azul escuro 

P Par 50 
 
258496 

  

31 
Meia em malha de algodão: Não alérgica, até 
o joelho, cor azul escura.  

M Par 50 
 
258496 

  

32 
Meia em malha de algodão: Não alérgica, até 
o joelho, cor azul escura.  

G Par 50 
 
258496 

  

33 

Óculos de Segurança: 
Com visor ante embaçante e armação 
confeccionado em uma única peça de material 
plástico transparente (policarbonato), com 
haste tipo espátula do mesmo material da 
armação, dotado de sistema de ventilação 
indireta. As peças deverão ter: qualidade da 
injeção, acabamento pôs injeção, 
transparência, qualidades da fixação das 
haste, conforto e assentamento, com 
tratamento anti- embaçamento. 

Padrã
o 

Unid. 225 

 
 
 
 
 
 
342726 

  

34 

Placa sinalizadora Piso Molhado (EPC), 
Confeccionada em polipropileno injetado na 
cor amarela, a placa de sinalização para piso 
escorregadio têm dimensões de 30 x 62 cm e 
em posição de uso, sua altura é de 57cm e a 
distância entre as faces 49cm. 

Padrã
o 

Unid. 04 

 
 
 
Não tem 

  

35 

Protetor Auricular: Tipo inserção pré-
moldado, confeccionado em silicone, no 
formato cônico com três flanges concêntricos, 
de diâmetros variáveis, contendo um orifício 
em seu interior, que torna o equipamento 
macio e facilmente adaptável ao canal 
auditivo, cor amarela, atóxico/antialérgico, 
tamanho único, com cordão. 

Único Unid. 420 

 
 
 
 
Não tem 

  

36 Protetor auditivo tipo concha  
Padrã
o/adul
to 

Unid. 08 
Não tem   

37 

Japona: Longa 7/8 com capuz em lona de 
nylon, manta isotérmica em tecido de nylon 
impermeável, cor azul escuro, comprimento 
abaixo do joelho, pestana acrílica/ poliéster, 
ajuste facial com cordão de nylon com bolsos 
externos, fechamento duplo com velcro e 
botão de pressão com cinto ajustável, manga 
longa dupla, punho em acrílica/ poliéster.  

P Unid. 10 

 
 
 
 
388207 

  

38 

Japona: Longa 7/8 com capuz em lona de 
nylon, manta isotérmica em tecido de nylon 
impermeável, cor azul escuro, comprimento 
abaixo do joelho, pestana acrílica/ poliéster, 

M Unid. 12 

 
 
 
388206 
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ajuste facial com cordão de nylon com bolsos 
externos, fechamento duplo com velcro e 
botão de pressão com cinto ajustável, manga 
longa dupla, punho em acrílica/ poliéster.  

39 

Japona: Longa 7/8 com capuz em lona de 
nylon, manta isotérmica em tecido de nylon 
impermeável, cor azul escuro, comprimento 
abaixo do joelho, pestana acrílica/ poliéster, 
ajuste facial com cordão de nylon com bolsos 
externos, fechamento duplo com velcro e 
botão de pressão com cinto ajustável, manga 
longa dupla, punho em acrílica/ poliéster.  

G Unid. 11 

 
 
 
 
388205 

  

40 

Japona: Longa 7/8 com capuz em lona de 
nylon, manta isotérmica em tecido de nylon 
impermeável, cor azul escuro, comprimento 
abaixo do joelho, pestana acrílica/ poliéster, 
ajuste facial com cordão de nylon com bolsos 
externos, fechamento duplo com velcro e 
botão de pressão com cinto ajustável, manga 
longa dupla, punho em acrílica/ poliéster.  

EG Unid. 05 

 
 
 
388208 

  

41 
Jaleco Masculino: Em Gabardine com gola V 
manga longa e punho, cor branca. 

P Unid. 02 
285579   

42 
Jaleco Masculino: Em Gabardine com gola V 
manga longa e punho, cor branca. 

M Unid. 26 
285579   

43 
Jaleco Masculino: Em Gabardine com gola V 
manga longa e punho, cor branca. 

G Unid. 33 
285579   

44 
Jaleco Masculino: Em Gabardine com gola V 
manga longa e punho, cor branca. 

GG Unid. 12 
285579   

45 
Jaleco Feminino: Em Gabardine com gola 
padre manga longa e punho, cor branca. 

PP Unid. 10 
285579   

46 
Jaleco Feminino: Em Gabardine com gola 
padre manga longa e punho, cor branca. 

P Unid. 27 
285579   

47 
Jaleco Feminino: Em Gabardine com gola 
padre manga longa e punho, cor branca. 

M Unid. 77 
285579   

48 
Jaleco Feminino: Em Gabardine com gola 
padre manga longa e punho, cor branca. 

G Unid. 23 
285579   

49 
Jaleco Feminino: Em Gabardine com gola 
padre manga longa e punho, cor branca. 

GG Unid. 10 
285579   

50 
Luva borracha látex natural, características 
adicionais: aveludada internamente e 
antiderrapante.  

P Cx. 30 
 
225727 

  

51 
Luva borracha látex natural, características 
adicionais: aveludada internamente e 
antiderrapante. 

M Cx. 30 
 
225726 

  

52 
Luva borracha látex natural, características 
adicionais: aveludada internamente e 
antiderrapante. 

G Cx. 30 
 
231749 

  

53 
Luva proteção, material: vaqueta, tamanho: 
adulto, cano: médio, características 
adicionais: punho elástico. 

M Par 60 
 
441245 
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54 
Luva borracha nitrílica, características 
adicionais: anatômica, espessura 0,56 mm, 
tipo proteção: produtos químicos. 

P Par 10 
 
352988 

  

55 

Luva borracha nitrílica, características 
adicionais: antiderrapante nas digitais, com 
pó bio-absorvível, tipo: não estéril, 
antialérgica, tipo proteção: produtos 
químicos. 

M Par 10 

355686   

56 

Luva borracha nitrílica, características 
adicionais: resistente produtos químicos, uso: 
limpeza pesada, formato: anatômico, 
espessura:0,56 mm, comprimento: mínimo de 
46 cm 

G Par 10 

 
 
302072 

  

57 Luva proteção, material: borracha nitrílica, 
cano: médio, tipo: ambidestra/ antiderrapante/ 
impermeável, aplicação: serviços gerais, tipo 
uso: reutilizável, cor: verde. 

P Par 10 

 
 
413372 

  

58 Luva proteção, material: borracha nitrílica, 
cano: médio, tipo: ambidestra/ antiderrapante/ 
impermeável, aplicação: serviços gerais, tipo 
uso: reutilizável, cor: verde. 

M Par 10 

 
413377 

  

59 Luva proteção, material: borracha nitrílica, 
cano: médio, tipo: ambidestra/ antiderrapante/ 
impermeável, aplicação: serviços gerais, tipo 
uso: reutilizável, cor: verde. 

G Par 10 

 
 
413376 

  

 
60 

Luva de proteção térmica: Luva de segurança 
tricota em fio térmico, forrada internamente 
com lã térmica, recoberta em látex corrugado 
na palma e parcialmente no dorso. 

 
M 

 
Par 

 
52 

 
 
222678 

  

 
61 

Luva de proteção térmica: Luva de segurança 
tricota em fio térmico, forrada internamente 
com lã térmica, recoberta em látex corrugado 
na palma e parcialmente no dorso. 

 
G 

 
Par 

 
31 

 
 
222678 

  

 
62 

Luva de proteção térmica: Luva de segurança 
tricota em fio térmico, forrada internamente 
com lã térmica, recoberta em látex corrugado 
na palma e parcialmente no dorso. 

 
EG 

 
Par 

 
10 

 
 
222678 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
61 

Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,55 cm, cintura 
0,54cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1), Frente: Logomarca frontal do 
brasão do Estado de Roraima (lado direito), 
bordado, colorido (amarelo, verde, branco 
azul, preto), tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase 
“Vigilância Ambiental SESAU RORAIMA” 
(lado esquerdo), bordados em cor preta, 
tamanho 8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  
(Figura 3) Logotipo Costa, bordado, colorido 
(preto, azul, laranja), tamanho 22x20cm, 
tamanho da fonte 72, Arial. Tecido externo 

P Unid. 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
222678 
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brim leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo.  

 
 
 
 
 
 
 
62 

Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,55 cm, cintura 
0,54cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1), Frente: Logomarca frontal do 
brasão do Estado de Roraima (lado direito), 
bordado, colorido (amarelo, verde, branco 
azul, preto), tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase 
“Vigilância Ambiental SESAU RORAIMA” 
(lado esquerdo), bordados em cor preta, 
tamanho 8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  
(Figura 3) Logotipo Costa, bordado, colorido 
(preto, azul, laranja), tamanho 22x20cm, 
tamanho da fonte 72, Arial. Tecido externo 
brim leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo.  

M Unid. 09 

 
 
 
 
 
 
222678 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
63 

Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,55 cm, cintura 
0,54cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1), Frente: Logomarca frontal do 
brasão do Estado de Roraima (lado direito), 
bordado, colorido (amarelo, verde, branco 
azul, preto), tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase 
“Vigilância Ambiental SESAU RORAIMA” 
(lado esquerdo), bordados em cor preta, 
tamanho 8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  
(Figura 3) Logotipo Costa, bordado, colorido 
(preto, azul, laranja), tamanho 22x20cm, 
tamanho da fonte 72, Arial. Tecido externo 
brim leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo. 
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Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,55 cm, cintura 
0,54cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1), Frente: Logomarca frontal do 
brasão do Estado de Roraima (lado direito), 
bordado, colorido (amarelo, verde, branco 
azul, preto), tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase 
“Vigilância Ambiental SESAU RORAIMA” 
(lado esquerdo), bordados em cor preta, 
tamanho 8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  
(Figura 3) Logotipo Costa, bordado, colorido 
(preto, azul, laranja), tamanho 22x20cm, 
tamanho da fonte 72, Arial. Tecido externo 
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brim leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo. 
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Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,65 cm, cintura 
0,60cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1) Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase “Vigilância 
Ambiental SESAU RORAIMA” (lado 
esquerdo), bordados em cor preta, tamanho 
8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  (Figura 
3) Logotipo Costa: bordado, colorido (preto, 
verde, vermelho, amarelo), sem o fundo 
branco, tamanho 22x20cm, tamanho da fonte 
72, Arial (CEREST) e tamanho da fonte 18, 
Arial (Centro Estadual de Referência em 
Saúde do Trabalhador). Tecido externo brim 
leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo. 
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Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,65 cm, cintura 
0,60cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1) Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase “Vigilância 
Ambiental SESAU RORAIMA” (lado 
esquerdo), bordados em cor preta, tamanho 
8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  (Figura 
3) Logotipo Costa: bordado, colorido (preto, 
verde, vermelho, amarelo), sem o fundo 
branco, tamanho 22x20cm, tamanho da fonte 
72, Arial (CEREST) e tamanho da fonte 18, 
Arial (Centro Estadual de Referência em 
Saúde do Trabalhador). Tecido externo brim 
leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo. 
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Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,65 cm, cintura 
0,60cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1) Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase “Vigilância 
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Ambiental SESAU RORAIMA” (lado 
esquerdo), bordados em cor preta, tamanho 
8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  (Figura 
3) Logotipo Costa: bordado, colorido (preto, 
verde, vermelho, amarelo), sem o fundo 
branco, tamanho 22x20cm, tamanho da fonte 
72, Arial (CEREST) e tamanho da fonte 18, 
Arial (Centro Estadual de Referência em 
Saúde do Trabalhador). Tecido externo brim 
leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo. 
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Coletes em tecido brim na cor cinza com 
bordas cinza, comprimento 0,65 cm, cintura 
0,60cm, ombro 0,14cm, cava manga 0,27 cm. 
(Figura 1) Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 8x8cm. (Figura 2) Frase “Vigilância 
Ambiental SESAU RORAIMA” (lado 
esquerdo), bordados em cor preta, tamanho 
8x8cm, tamanho da fonte 18, Arial.  (Figura 
3) Logotipo Costa: bordado, colorido (preto, 
verde, vermelho, amarelo), sem o fundo 
branco, tamanho 22x20cm, tamanho da fonte 
72, Arial (CEREST) e tamanho da fonte 18, 
Arial (Centro Estadual de Referência em 
Saúde do Trabalhador). Tecido externo brim 
leve 100% algodão, tecido interno forro 
acetato 100% acetato ou tricoline 100% 
algodão, zíper em naylon frontal 0,35 cm x 
0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 mm, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, Bolso 0,25 cm x 
0,07 mm. Bordado com DVE - Logotipo 
frontal: bordado na frente do colete do lado 
esquerdo acima do bolso. (Tam. 7cm de 
diâmetro), -  Logotipo Costa: bordado central 
nas Costas do Colete (tam. 13 cm em 
diâmetro), modelo anexo. 
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 Colete em tecido brim, cor caqui,       
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comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, Bolso 0,25 cm x 
0,07 mm. Bordado com DVE - Logotipo 
frontal: bordado na frente do colete do lado 
esquerdo acima do bolso. (Tam. 7cm de 
diâmetro), -  Logotipo Costa: bordado central 
nas Costas do Colete (tam. 13 cm em 
diâmetro), modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, Bolso 0,25 cm x 
0,07 mm. Bordado com DVE Logotipo 
frontal: bordado na frente do colete do lado 
esquerdo acima do bolso. (Tam. 7cm de 
diâmetro), -  Logotipo Costa: bordado central 
nas Costas do Colete (tam. 13 cm em 
diâmetro), modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, Bolso 0,25 cm x 
0,07 mm. Bordado com DVE - Logotipo 
frontal: bordado na frente do colete do lado 
esquerdo acima do bolso. (Tam. 7cm de 
diâmetro), -  Logotipo Costa: bordado central 
nas Costas do Colete (tam. 13 cm em 
diâmetro), modelo anexo. 
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comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, Bolso 0,25 cm x 
0,07 mm. Bordado com DVE - Logotipo 
frontal: bordado na frente do colete do lado 
esquerdo acima do bolso. (Tam. 7cm de 
diâmetro), -  Logotipo Costa: bordado central 
nas Costas do Colete (tam. 13 cm em 
diâmetro), modelo anexo. 
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Colete em tecido brim: duas Cores cinza claro 
e cinza escuro, Frente: Lado Direito Superior: 
Brasão do Estado de Roraima pintado 
tamanho 6cm de altura x 6cm de largura, 
Lado Esquerdo Superior: Nomes 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA em caixa alta 
circular fonte Trebuchet 20 pts., SESAU 
caixa alta negrito fonte Trebuchet MS 28 pts., 
Roraima em caixa alta fonte Trebuchet MS 20 
pts. pintado - Costa: Vigilância Sanitária – 
Fiscalização e logo: 25 cm de altura x 22 cm 
de largura, preto, pintado, (DVS), modelo 
anexo. 
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Colete em tecido brim: duas Cores cinza claro 
e cinza escuro, Frente: Lado Direito Superior: 
Brasão do Estado de Roraima pintado 
tamanho 6cm de altura x 6cm de largura, 
Lado Esquerdo Superior: Nomes 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA em caixa alta 
circular fonte Trebuchet 20 pts., SESAU 
caixa alta negrito fonte Trebuchet MS 28 pts., 
Roraima em caixa alta fonte Trebuchet MS 20 
pts. pintado - Costa: Vigilância Sanitária – 
Fiscalização e logo: 25 cm de altura x 22 cm 
de largura, preto, pintado, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim: duas Cores cinza claro 
e cinza escuro Frente: Lado Direito Superior: 
Brasão do Estado de Roraima pintado 
tamanho 6cm de altura x 6cm de largura, 
Lado Esquerdo Superior: Nomes 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA em caixa alta 
circular fonte Trebuchet 20 pts., SESAU 
caixa alta negrito fonte Trebuchet MS 28 pts., 
Roraima em caixa alta fonte Trebuchet MS 20 
pts. pintado - Costa: Vigilância Sanitária – 
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Fiscalização e logo: 25 cm de altura x 22 cm 
de largura, preto, pintado, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim: duas Cores cinza claro 
e cinza escuro Frente: Lado Direito Superior: 
Brasão do Estado de Roraima pintado 
tamanho 6cm de altura x 6cm de largura, 
Lado Esquerdo Superior: Nomes 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA em caixa alta 
circular fonte Trebuchet 20 pts., SESAU 
caixa alta negrito fonte Trebuchet MS 28 pts., 
Roraima em caixa alta fonte Trebuchet MS 20 
pts. pintado - Costa: Vigilância Sanitária – 
Fiscalização e logo: 25 cm de altura x 22 cm 
de largura, preto, pintado, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo frontal: bordado na frente do 
colete do lado esquerdo acima do bolso. 
(Tam. 7cm de), nas cores – preto, azul, 
amarelo, diâmetro verde, vermelho e branco, 
tamanho da letra 14 cm Arial Black -  
Logotipo Costa: bordado central nas Costas 
do Colete (tam. 13 cm em diâmetro), com 
logomarca nas costas da ENTOMOLOGIA, 
nas cores preto, azul, amarelo, verde, 
vermelho e branco, tamanho da letra 48 cm 
Arial Black, em alto relevo, modelo anexo.  
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo frontal: bordado na frente do 
colete do lado esquerdo acima do bolso. 
(Tam. 7cm de diâmetro), nas cores – preto, 
azul, amarelo, verde, vermelho e branco, 
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tamanho da letra 14 cm Arial Black -  
Logotipo Costa: bordado central nas Costas 
do Colete (tam. 13 cm em diâmetro), com 
logomarca nas costas da ENTOMOLOGIA, 
nas cores preto, azul, amarelo, verde, 
vermelho e branco, tamanho da letra 48 cm 
Arial Black, em alto relevo, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo frontal: bordado na frente do 
colete do lado esquerdo acima do bolso. 
(Tam. 7cm de diâmetro), nas cores – preto, 
azul, amarelo, verde, vermelho e branco, 
tamanho da letra 14 cm Arial Black -  
Logotipo Costa: bordado central nas Costas 
do Colete (tam. 13 cm em diâmetro), com 
logomarca nas costas da ENTOMOLOGIA, 
nas cores preto, azul, amarelo, verde, 
vermelho e branco, tamanho da letra 48 cm 
Arial Black, em alto relevo, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo frontal: bordado na frente do 
colete do lado esquerdo acima do bolso. 
(Tam. 7cm de diâmetro), nas cores – preto, 
azul, amarelo, verde, vermelho e branco, 
tamanho da letra 14 cm Arial Black -  
Logotipo Costa: bordado central nas Costas 
do Colete (tam. 13 cm em diâmetro), com 
logomarca nas costas da ENTOMOLOGIA, 
nas cores preto, azul, amarelo, verde, 
vermelho e branco, tamanho da letra 48 cm 
Arial Black, em alto relevo, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor azul Royal, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, fechamento 
frontal em zíper. Tecido externo brim leve 
100% algodão, tecido interno forro acetato 
100% acetato ou tricoline 100% algodão, 
zíper em naylon frontal. Tamanho 2 cm da 
fonte das letras, Times New Roman, Frente: 
Lado direito, Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 7x8 cm, Lado esquerdo, Símbolo da 
gotinha fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 7x8 cm pintando, letra bordada 
frente PNI-RR, 2 cm, cor amarelo canário. 
Costa: letra bordado cor: amarelo canário, 
Coordenação Estadual: 5 cm, Vigilância 
Epidemiológica: 3 cm, Núcleo Estadual do 
Programa Nacional de Imunizações – NEPNI: 
2 cm, símbolo da gotinha nas costa pintada 
fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 30x30 (AxL), modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor azul Royal, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, fechamento 
frontal em zíper. Tecido externo brim leve 
100% algodão, tecido interno forro acetato 
100% acetato ou tricoline 100% algodão, 
zíper em naylon frontal. Tamanho 2 cm da 
fonte das letras, Times New Roman, Frente: 
Lado direito, Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 7x8 cm, Lado esquerdo, Símbolo da 
gotinha fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 7x8 cm pintando, letra bordada 
frente PNI-RR, 2 cm, cor amarelo canário. 
Costa: letra bordado cor: amarelo canário, 
Coordenação Estadual: 5 cm, Vigilância 
Epidemiológica: 3 cm, Núcleo Estadual do 
Programa Nacional de Imunizações – NEPNI: 
2 cm, símbolo da gotinha nas costa pintada 
fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 30x30 (AxL), modelo anexo. 

M Unid. 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
283326 

  

 
 
 
 
 
 
 

Colete em tecido brim, cor azul Royal, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, fechamento 
frontal em zíper. Tecido externo brim leve 
100% algodão, tecido interno forro acetato 
100% acetato ou tricoline 100% algodão, 
zíper em naylon frontal. Tamanho 2 cm da 
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fonte das letras, Times New Roman, Frente: 
Lado direito, Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 7x8 cm, Lado esquerdo, Símbolo da 
gotinha fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 7x8 cm pintando, letra bordada 
frente PNI-RR, 2 cm, cor amarelo canário. 
Costa: letra bordado cor: amarelo canário, 
Coordenação Estadual: 5 cm, Vigilância 
Epidemiológica: 3 cm, Núcleo Estadual do 
Programa Nacional de Imunizações – NEPNI: 
2 cm, símbolo da gotinha nas costa pintada 
fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 30x30 (AxL), modelo anexo. 

 
 
 
283326 
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Colete em tecido brim, cor azul Royal, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, fechamento 
frontal em zíper. Tecido externo brim leve 
100% algodão, tecido interno forro acetato 
100% acetato ou tricoline 100% algodão, 
zíper em naylon frontal. Tamanho 2 cm da 
fonte das letras, Times New Roman, Frente: 
Lado direito, Logomarca frontal do brasão do 
Estado de Roraima (lado direito), bordado, 
colorido (amarelo, verde, branco azul, preto), 
tamanho 7x8 cm, Lado esquerdo, Símbolo da 
gotinha fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 7x8 cm pintando, letra bordada 
frente PNI-RR, 2 cm, cor amarelo canário. 
Costa: letra bordado cor: amarelo canário, 
Coordenação Estadual: 5 cm, Vigilância 
Epidemiológica: 3 cm, Núcleo Estadual do 
Programa Nacional de Imunizações – NEPNI: 
2 cm, símbolo da gotinha nas costa pintada 
fundo branco vasado com azul Royal, 
tamanho 30x30 (AxL), modelo anexo. 

GG Unid. 03 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor vermelho e branco, tamanho da 
letra Arial Black aproximadamente 14 cor da 

M Unid. 40 
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letra preta, bordado em alto relevo na frente, 
do lado esquerdo acima do bolso. Logotipo 
Costa: Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  NCFAD, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor vermelho e branco, tamanho da 
letra Arial Black aproximadamente 14 cor da 
letra preta, bordado em alto relevo na frente, 
do lado esquerdo acima do bolso. Logotipo 
Costa: Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  NCFAD, modelo anexo. 

G Unid. 80 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor vermelho e branco, tamanho da 
letra Arial Black aproximadamente 14 cor da 
letra preta, bordado em alto relevo na frente, 
do lado esquerdo acima do bolso. Logotipo 
Costa: Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  NCFAD, modelo anexo. 

GG Unid. 40 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
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0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo frontal: bordado na frente do 
colete do lado esquerdo acima do bolso. 
(Tam. 7cm de diâmetro), nas cores –vermelho 
e branco, tamanho da letra 14 cm Arial Black 
-  Logotipo Costa: bordado central nas Costas 
do Colete (tam. 13 cm em diâmetro), com 
logomarca nas costas da BRASIL SEM 
MALÁRIA, na cor preto, azul e branco, 
tamanho da letra 36 cm Arial Black, em alto 
relevo, modelo anexo. 

 
 
 
 
 
283326 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logotipo frontal: bordado na frente do 
colete do lado esquerdo acima do bolso. 
(Tam. 7cm de diâmetro), nas cores –vermelho 
e branco, tamanho da letra 14 cm Arial Black 
-  Logotipo Costa: bordado central nas Costas 
do Colete (tam. 13 cm em diâmetro), com 
logomarca nas costas da BRASIL SEM 
MALÁRIA, na cor preto, azul e branco, 
tamanho da letra 36 cm Arial Black, em alto 
relevo, modelo anexo. 

G Unid. 50 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 

P Unid. 05 
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mm, Logo tipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor verde escuro e verde claro, 
tamanho da letra Arial Black 
aproximadamente 14 cor da letra preta, 
bordado em alto relevo na frente, do lado 
esquerdo acima do bolso. Logotipo Costa: 
Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde e 
Departamento de Vigilância Epidemiológica, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  DVE, modelo anexo. 

 
283326 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logo tipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor verde escuro e verde claro, 
tamanho da letra Arial Black 
aproximadamente 14 cor da letra preta, 
bordado em alto relevo na frente, do lado 
esquerdo acima do bolso. Logotipo Costa: 
Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde e 
Departamento de Vigilância Epidemiológica, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  DVE, modelo anexo. 

M Unid. 15 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logo tipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor verde escuro e verde claro, 
tamanho da letra Arial Black 

G Unid. 15 
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aproximadamente 14 cor da letra preta, 
bordado em alto relevo na frente, do lado 
esquerdo acima do bolso. Logotipo Costa: 
Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde e 
Departamento de Vigilância Epidemiológica, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  DVE, modelo anexo. 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logo tipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor verde escuro e verde claro, 
tamanho da letra Arial Black 
aproximadamente 14 cor da letra preta, 
bordado em alto relevo na frente, do lado 
esquerdo acima do bolso. Logotipo Costa: 
Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde e 
Departamento de Vigilância Epidemiológica, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  DVE, modelo anexo. 

GG Unid. 05 
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Colete em tecido brim, cor caqui, 
comprimento 0,63 cm, cintura 1,10 m, ombro 
0,42 cm, cava manga 0,66 cm, com quatro 
bolsos, 02 bolso pequenos 10,5 cm x 11,50 
fechamento botão de pressão ou velcro. 02 
bolsos grandes 20 cm x 25,5 cm fechamento 
em zíper, fechamento frontal em zíper. Tecido 
externo brim leve 100% algodão, tecido 
interno forro acetato 100% acetato ou 
tricoline 100% algodão, zíper em naylon 
frontal 0,35 cm x 0,07 mm, 0,25 cm x 0,07 
mm, Logo tipo Frontal: Imagem 7cm de 
diâmetro, cor verde escuro e verde claro, 
tamanho da letra Arial Black 
aproximadamente 14 cor da letra preta, 
bordado em alto relevo na frente, do lado 
esquerdo acima do bolso. Logotipo Costa: 

EG Unid. 02 
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Secretaria de Estado da Saúde – RR, 
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde e 
Departamento de Vigilância Epidemiológica, 
imagem aproximadamente 17 cm de 
comprimento, na cor preta, tipo da letra Arial 
Black aproximadamente 36, bordado em alto 
relevo -  DVE, modelo anexo. 
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Calça Comprida: 
Em tecido de Brim Cáqui estilo Jeans, cós 
postiço com elástico na parte traseira, com 
fechamento através de botão e caseado 7 
passantes, vista embutida com zíper 
reforçado, 2 bolsos frontais embutido com 
abertura tipo americana, traseiro sem palas e 
1 bolso chapado no lado esquerdo de quem 
veste com fechamento e caseado, 
revestimento em gomos acolchoado na parte 
posterior das coxas. 
Índice técnico de construção do artigo: 
Poliéster-Brim, tipo de acabamento normal, 
cor cáqui, armação: sarja 3/1E; composição 
33% de poliéster e 66% de algodão; Etiqueta 
de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem: as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível), embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as devidas 
identificação, Garantia de 90 dias contra 
defeito de fabricação. 
OBSERVAÇÃO: As peças serão objetos de 
avaliação, onde além das especificações 
técnicas se avaliara a qualidade da confecção. 

38 Unid. 15 
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Calça Comprida: 
Em tecido de Brim Cáqui estilo Jeans, cós 
postiço com elástico na parte traseira, com 
fechamento através de botão e caseado 7 
passantes, vista embutida com zíper 
reforçado, 2 bolsos frontais embutido com 
abertura tipo americana, traseiro sem palas e 
1 bolso chapado no lado esquerdo de quem 
veste com fechamento e caseado, 
revestimento em gomos acolchoado na parte 
posterior das coxas. 
Índice técnico de construção do artigo: 
Poliéster-Brim, tipo de acabamento normal, 
cor cáqui, armação: sarja 3/1E; composição 
33% de poliéster e 66% de algodão; Etiqueta 
de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem: as peças devem ser embaladas 
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em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível), embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as devidas 
identificação, Garantia de 90 dias contra 
defeito de fabricação. 
OBSERVAÇÃO: As peças serão objetos de 
avaliação, onde além das especificações 
técnicas se avaliara a qualidade da confecção. 
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Calça Comprida: 
Em tecido de Brim Cáqui estilo Jeans, cós 
postiço com elástico na parte traseira, com 
fechamento através de botão e caseado 7 
passantes, vista embutida com zíper 
reforçado, 2 bolsos frontais embutido com 
abertura tipo americana, traseiro sem palas e 
1 bolso chapado no lado esquerdo de quem 
veste com fechamento e caseado, 
revestimento em gomos acolchoado na parte 
posterior das coxas. 
Índice técnico de construção do artigo: 
Poliéster-Brim, tipo de acabamento normal, 
cor cáqui, armação: sarja 3/1E; composição 
33% de poliéster e 66% de algodão; Etiqueta 
de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem: as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível), embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as devidas 
identificação, Garantia de 90 dias contra 
defeito de fabricação. 
OBSERVAÇÃO: As peças serão objetos de 
avaliação, onde além das especificações 
técnicas se avaliara a qualidade da confecção. 
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Calça Comprida: 
Em tecido de Brim Cáqui estilo Jeans, cós 
postiço com elástico na parte traseira, com 
fechamento através de botão e caseado 7 
passantes, vista embutida com zíper 
reforçado, 2 bolsos frontais embutido com 
abertura tipo americana, traseiro sem palas e 
1 bolso chapado no lado esquerdo de quem 
veste com fechamento e caseado, 
revestimento em gomos acolchoado na parte 
posterior das coxas. 
Índice técnico de construção do artigo: 
Poliéster-Brim, tipo de acabamento normal, 
cor cáqui, armação: sarja 3/1E; composição 
33% de poliéster e 66% de algodão; Etiqueta 
de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e tamanho da prenda. 

44 Unid. 15 
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Embalagem: as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível), embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as devidas 
identificação, Garantia de 90 dias contra 
defeito de fabricação. 
OBSERVAÇÃO: As peças serão objetos de 
avaliação, onde além das especificações 
técnicas se avaliara a qualidade da confecção. 
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Calça Comprida: 
Em tecido de Brim Cáqui estilo Jeans, cós 
postiço com elástico na parte traseira, com 
fechamento através de botão e caseado 7 
passantes, vista embutida com zíper 
reforçado, 2 bolsos frontais embutido com 
abertura tipo americana, traseiro sem palas e 
1 bolso chapado no lado esquerdo de quem 
veste com fechamento e caseado, 
revestimento em gomos acolchoado na parte 
posterior das coxas. 
Índice técnico de construção do artigo: 
Poliéster-Brim, tipo de acabamento normal, 
cor cáqui, armação: sarja 3/1E; composição 
33% de poliéster e 66% de algodão; Etiqueta 
de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem: as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível), embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as devidas 
identificação, Garantia de 90 dias contra 
defeito de fabricação. 
OBSERVAÇÃO: As peças serão objetos de 
avaliação, onde além das especificações 
técnicas se avaliara a qualidade da confecção. 

46 Unid. 15 
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Calça Comprida: 
Em tecido de Brim Cáqui estilo Jeans, cós 
postiço com elástico na parte traseira, com 
fechamento através de botão e caseado 7 
passantes, vista embutida com zíper 
reforçado, 2 bolsos frontais embutido com 
abertura tipo americana, traseiro sem palas e 
1 bolso chapado no lado esquerdo de quem 
veste com fechamento e caseado, 
revestimento em gomos acolchoado na parte 
posterior das coxas. 
Índice técnico de construção do artigo: 
Poliéster-Brim, tipo de acabamento normal, 
cor cáqui, armação: sarja 3/1E; composição 
33% de poliéster e 66% de algodão; Etiqueta 
de garantia total/confecção, identificação do 
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tecido e tamanho da prenda. 
Embalagem: as peças devem ser embaladas 
em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível), embalagem coletiva em 
caixa de papelão com as devidas 
identificação, Garantia de 90 dias contra 
defeito de fabricação. 
OBSERVAÇÃO: As peças serão objetos de 
avaliação, onde além das especificações 
técnicas se avaliara a qualidade da confecção. 
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Capacete Segurança, Material: Plástico, Tipo 
Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias, Cor: 
amarela, aplicação: construção civil e 
petroquímica/cia e eletricidade, características 
adicionais: dupla suspensão e jugular. 

Único Unid. 56 
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Calça comprida: Em lona de nylon forrada 
internamente com manta isotérmica e tecido 
de nylon impermeável, cor azul escuro. 

P Unid. 10 
 
Não tem 
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Calça comprida: Em lona de nylon forrada 
internamente com manta isotérmica com  
tecido de nylon impermeável, cor azul escuro.  

M Unid. 12 
 
Não tem 
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Calça comprida: Em lona de nylon forrada 
internamente com manta isotérmica com 
manta isotérmica e tecido de nylon 
impermeável, cor Azul escuro.  

G Unid. 11 

 
Não tem 
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Calça comprida: Em lona de nylon forrada 
internamente com manta isotérmica com 
manta isotérmica e tecido de nylon 
impermeável, cor azul escuro. 

GG Unid. 05 

 
Não tem 
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Cone de sinalização em PVC, na cor preta 
com faixa amarela. Altura do cone: 50cm a 
75cm, Tipo de faixas: Injetada numa única 
peça, juntamente com o corpo de cone ou 
faixas refletivas com 250 candelas coladas no 
cone. 
Altura das faixas: Cone de 50cm (duas faixas 
de 80mm) e cone de 75cm (duas faixas de 
135mm). 
Medidas das bases dos cones:  Cone de 50cm 
(28x28cm) e cone de 75cm (40x40cm). 

Única Unid. 04 

 
 
 
 
 
320215 
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Fita zebrada de sinalização: Descrição, Fita 
para sinalização e segurança zebrada 
confeccionada em filme de polietileno com 
listras em amarelo e preto com 65mm de 
largura. Medidas rolo de 100m x 65mm ou 
200m x 65mm. 

- Rolo 03 

 
 
 
353764 

  

 
 
 
 

Mochila: cor caqui, confeccionada em nylon 
impermeável com costura reforçada, com 
capacidade aproximada total de 40 litros, com 
06 compartimentos: 1) central, maior para 

- 
 
Unid. 

 
50 
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109 transporte de utensílios com dois fechos, com 
fechamento por zíper reforçado abrindo em 
duas direções; 2) parte interna da aba que 
cobre a mochila, com zíper interno para 
guardar pequenos objetos; 3) externo, menor, 
para pequenos objetos e pertences, com dois 
fechamentos de engate rápido; 4) Na parte 
externa dois compartimentos laterais, para 
transportes de recipiente para agua, aberto em 
cima, com fechamento de engate rápido; 5) 
compartimento inferior, por debaixo da 
mochila, com ajuste expansivo, com zíper 
reforçado. Quando aberto, em modo 
expansivo, deverá possuir outro zíper. 
Costas acolchoadas, alças reguláveis e 
acolchoadas para os ombros e fechamento na 
cintura tipo barrigueira com engate rápido. 
Alça na parte superior da mochila. O corpo 
central da mochila é todo em verde e somente 
o bolso externo é na cor amarela contendo a 
logomarca do Governo do Estado de 
Roraima. Costura reforçada. Tração (kgf/cm) 
= 27 (urdume)/ 16 (trama); alongamento (%) 
= 16 (urdume) /10 (trama); rasgo (kgf) = 4,1 
(urdume)/2,6 (trama) espessura (mm) = 80. 

290381 

 
110 

Touca balaclava: Capuz balaclava tipo ninja 
de segurança para baixa temperatura, 
confeccionado em lã, totalmente fechada com 
abertura para os olhos, na cor azul escuro. 

 
Único 

 
Unid. 

 
50 

 
 
377521 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
111 

Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em 
lona de algodão impermeável, com divisão 
interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso 
sem lapela. Alça em cadarço de algodão 
largura 50 mm, nas seguintes medidas 31 x 37 
x 20, com logomarca impressa por serigrafia 
em uma cor. (Alça em cadarço 100 % algodão 
c/ ombreira). Frente: Brasão do Estado de 
Roraima pintado colorido (amarelo, verde, 
branco azul, preto), tamanho 7 cm de altura x 
7 cm de largura, VIGILÂNCIA 
EPIDEMIÓLOGICA, caixa alta, Logo Brasil 
sem Malária: 4 cm x 7 cm, Logo SESAU: 5 
cm x 7cm e o logo Núcleo de controle da 
Malária em caixa alta cor branco negrito fonte 
Trebuchet MS 32 pts., pintado, côncavo. 
Modelo anexo 

Único Unid. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não tem  
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Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em 
lona de algodão impermeável, com divisão 
interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso 
sem lapela. Alça em cadarço de algodão 
largura 50 mm, nas seguintes medidas 31 x 37 

Único  Unid. 50 

 
 
 
Não tem 
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x 20, com logomarca impressa por serigrafia 
em uma cor. (Alça em cadarço 100 % algodão 
c/ ombreira). 
01– Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 
4 cm altura – 500 ml – cores sortidas. 01 – 
Espelho pequeno de bolso c/ moldura em 
plástico. 01 – Lápis de Cera tipo estaca (azul 
turquesa). 01 – Lanterna de plástico, foco fixo 
simples, c/ 2 pilhas tamanho grande. 01 – 
Lápis preto nº 2. 01 – Lixa nº 60. 02 – Pesca 
larvas, confeccionado em arame coberto com 
plástico verde, com cabo de 28 cm. 01 – 
Colher Inox 5g. 01 – Colher Inox 20g. 01 – 
Kit de cubagem composto por um peso de 
chumbo e 10 m de corda de polipropileno, 
para medir capacidade volumétrica de 
depósitos com água. 01 – Pícola (picadeira p/ 
concreto) nos seguintes tamanhos: cabo c/ 
21cm e ponta c/ 13cm. 01 – Fita métrica c/ 
1,5 metros. 01 – Algodão hidrófilo pacote c/ 
25 g. 02 – Pipetas de plástico tipo conta gotas 
3 ml. 01 – Prancheta Eucatex tamanho ofício 
com pregador. 10 – Tubos de ensaio para 
coleta de larvas, transparente, medindo 12mm 
de diâmetro externo, 75mm de comprimento 
com tampa para acondicionar formas imaturas 
de mosquito(larvas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Marca do equipamento; 

 c) Prazo de entrega;  

d) Validade da proposta;  

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

f) Assinatura e data. 

 
 
 

_______________________________________ 
Local e Data 
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_______________________________________ 

 
(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 


