
Descrição Tam. Qtdade Modelo/frente

Jalecos feminino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes,  em formato acinturado, cinta nas costas, gola 
padre, 3 bolsos frontais (2 embutidos), com abertura lateral 
para as mãos, e logo municipal bordada nos dois braços e na 
altura do peito.

pequeno               8 

Jalecos feminino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes,  em formato acinturado, cinta nas costas, gola 
padre, 3 bolsos frontais (2 embutidos), com abertura lateral 
para as mãos, e logo municipal bordada nos dois braços e na 
altura do peito.

médio             15 

altura do peito.

Jalecos feminino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes,  em formato acinturado, cinta nas costas, gola 
padre, 3 bolsos frontais (2 embutidos), com abertura lateral 
para as mãos, e logo municipal bordada nos dois braços e na 
altura do peito.

grande

5              
Jalecos feminino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes,  em formato acinturado, cinta nas costas, gola 
padre, 3 bolsos frontais (2 embutidos), com abertura lateral 
para as mãos, e logo municipal bordada nos dois braços e na 
altura do peito.

GG

5              



Jalecos feminino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes,  em formato acinturado, cinta nas costas, gola 
padre, 3 bolsos frontais (2 embutidos), com abertura lateral 
para as mãos, e logo municipal bordada nos dois braços e na 
altura do peito.

EG

2              

Jalecos masculino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes, cinta nas costas, gola padre, 3 bolsos frontais 
(2 embutidos), com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal bordada nos dois braços e na altura do peito.

P

2              

Jalecos masculino de manga longa em Oxford 100% poliester, Jalecos masculino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes, cinta nas costas, gola padre, 3 bolsos frontais 
(2 embutidos), com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal bordada nos dois braços e na altura do peito.

médio

5              

Jalecos masculino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes, cinta nas costas, gola padre, 3 bolsos frontais 
(2 embutidos), com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal bordada nos dois braços e na altura do peito.

G

5              

Jalecos masculino de manga longa em Oxford 100% poliester, 
na cor  creme com detalhes em marrom, botões 
transparentes, cinta nas costas, gola padre, 3 bolsos frontais 
(2 embutidos), com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal bordada nos dois braços e na altura do peito.

GG

5              



Camisa gola Polo feminina, manga curta, com bolso, na cor 
creme com detalhes em marrom na gola e nas mangas, 
botões no tom da camisa, em tecido PIQUET 100% 
ALGODÃO, com logo municipal bordada na frente (bolso), nos 
dois braços e nas costas. médio 12            

Camisa gola Polo feminina, manga curta, com bolso, na cor 
creme com detalhes em marrom na gola e nas mangas, 
botões no tom da camisa, em tecido PIQUET 100% 
ALGODÃO, com logo municipal bordada na frente (bolso), nos 
dois braços e nas costas. pequeno 5              

Camisa gola Polo masculina manga curta, com bolso frontal, Camisa gola Polo masculina manga curta, com bolso frontal, 
na cor creme com detalhes em marrom na gola e nos punhos, 
botões coloridos no tom da camisa, em tecido PIQUET 100% 
ALGODÃO, com logo municipal bordada na frente (bolso), nos 
dois braços e nas costas. medio 12            

Camisa gola Polo masculina manga curta, com bolso frontal, 
na cor creme com detalhes em marrom na gola e nos punhos, 
botões coloridos no tom da camisa, em tecido PIQUET 100% 
ALGODÃO, com logo municipal bordada na frente (bolso), nos 
dois braços e nas costas. grande 15            

Camisa gola Polo masculina manga curta, com bolso frontal, 
na cor creme com detalhes em marrom na gola e nos punhos, 
botões coloridos no tom da camisa, em tecido PIQUET 100% 
ALGODÃO, com logo municipal bordada na frente (bolso), nos 
dois braços e nas costas. GG 12            



Camisa manga longa feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. P 6              

Camisa manga longa feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. M 6              

Camisa manga longa feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. G 6              

Camisa manga longa feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. GG 4              

Camisa manga curta feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. P 6              

Camisa manga curta feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. M 6              

Camisa manga curta feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. G 6              



Camisa manga curta feminina, confeccioando em brim 100% 
algodão,  com gola e meia abertura, com logo municipal 
serigrafada na frente e costas, na cor areia. GG 4              

Calça feminina confeccioanda em brim 100% algodão, meio 
cós meio elástico, 4 bolsos chapados e passante para cinto, 
na cor areia. (6 unidades de cada tamanho) 36 / 38 / 42 / 44/ 46 / 48 36            

Calça masculina jeans em brim profissional, cós médio, 4 
bolsos, passantes para cinto, zíper e botões de qualidade, na 
cor creme. tamanho 38 2              

Calça masculina jeans em brim profissional, cós médio, 4 
bolsos, passantes para cinto, zíper e botões de qualidade, na bolsos, passantes para cinto, zíper e botões de qualidade, na 
cor creme. tamanho 44 4              

Calça feminina jeans em brim profissional com elastano, 
modelo reto, cós médio, 4 bolsos, cós com poliamida e 
elastano supplex e elástico interno, na cor creme. tamanho 44 4              

Calça feminina jeans em brim profissional com elastano, 
modelo reto, cós médio, 4 bolsos, cós com poliamida e 
elastano supplex e elástico interno, na cor creme. tamanho 36 4              
Calça feminina jeans em brim profissional com elastano, 
modelo reto, cós médio, 4 bolsos, cós com poliamida e 
elastano supplex e elástico interno, na cor creme. tamanho 38 4              

Calça feminina jeans em brim profissional com elastano, 
modelo reto, cós médio, 4 bolsos, cós com poliamida e 
elastano supplex e elástico interno, na cor creme. tamanho 40 4              



Calça feminina jeans em brim profissional com elastano, 
modelo reto, cós médio, 4 bolsos, cós com poliamida e 
elastano supplex e elástico interno, na cor creme. tamanho 42 4              Avental cirúrgico confeccioando em brim, manga longa com 
gancho interno para prender o polegar, com 6 tiras para 
amarração, sendo 2 no pescoço, 2 na cintura interna e 2 na 
cintura externa, proporcionando um fechamento total na cor 
creme com logo municipal serigrafada na altura do peiro. M 2              Avental cirúrgico confeccioando em brim, manga longa com 
gancho interno para prender o polegar, com 6 tiras para 
amarração, sendo 2 no pescoço, 2 na cintura interna e 2 na 
cintura externa, proporcionando um fechamento total na cor 
creme com logo municipal serigrafada na altura do peiro. G 2              Avental cirúrgico confeccioando em brim, manga longa com 
gancho interno para prender o polegar, com 6 tiras para gancho interno para prender o polegar, com 6 tiras para 
amarração, sendo 2 no pescoço, 2 na cintura interna e 2 na 
cintura externa, proporcionando um fechamento total na cor GG 2              
Conjunto de pijama cirúrgico unissex em brim 100% algodão, 
na cor creme com detalhes em marrom, composto por calça 
com elástico em toda cintura e cordão para amarração com 
um bolso traseiro e camisa manga curta com gola V e dois 
bolsos frontais, com logo municipal serigrada na altura do 

P               6 

Conjunto de pijama cirúrgico unissex em brim 100% algodão, 
na cor creme com detalhes em marrom, composto por calça 
com elástico em toda cintura e cordão para amarração com 
um bolso traseiro e camisa manga curta com gola V e dois 
bolsos frontais, com logo municipal serigrada na altura do 
peito e costas.

M               6 

na cor creme com detalhes em marrom, composto por calça 
com elástico em toda cintura e cordão para amarração com 
um bolso traseiro e camisa manga curta com gola V e dois 
bolsos frontais, com logo municipal serigrada na altura do 

G

6              



Avental impermeável (parte plástica 100% PVC, paste têxtil 
100% poliester) na cor branca.

único

15            
Calça para ACS e ACE confeccioanda em brim 100% 

algodão, com 4 bolsos, cós médio, com passador para cinta, 

na cor creme.

 tamanho 36

6              
Calça para ACS e ACE confeccioanda em brim 100% 

algodão, com 4 bolsos, cós médio, com passador para cinta, 

na cor creme.

tamanho 38

6              
Calça para ACS e ACE confeccioanda em brim 100% 

algodão, com 4 bolsos, cós médio, com passador para cinta, tamanho 40

na cor creme. 6              
Calça para ACS e ACE confeccioanda em brim 100% 
algodão, com 4 bolsos, cós médio, com passador para cinta, 
na cor creme.

tamanho 42
6              

Calça para ACS e ACE confeccioanda em brim 100% 

algodão, com 4 bolsos, cós médio, com passador para cinta, 

na cor creme.

tamanho 44
4              Colete para ACS e ACE, confeccionado em BRIM 100% 

algodão na cor creme, com 4 bolsos frontais, serigrafado com 
a logo municipal em um dos bolsos frontais, nas costas, mais 
descrição do setor. tamanho P 8              Colete para ACS e ACE, confeccionado em BRIM 100% 
algodão na cor creme, com 4 bolsos frontais, serigrafado com 
a logo municipal em um dos bolsos frontais, nas costas, mais 
descrição do setor. tamanho M 3              
Colete para ACS e ACE, confeccionado em BRIM 100% 
algodão na cor creme, com 4 bolsos frontais, serigrafado com 
a logo municipal em um dos bolsos frontais, nas costas, mais tamanho G 2              



Colete para ACS e ACE, confeccionado em BRIM 100% 
algodão na cor creme, com 4 bolsos frontais, serigrafado com 
a logo municipal em um dos bolsos frontais, nas costas, mais 
descrição do setor. tamanho GG 1              
Botina de segurança em camurça marrom, com elástico, 
biqueira, solado antiderrapante. tamanho 36 5              

Botina de segurança em camurça marrom, com elástico, 
biqueira, solado antiderrapante. tamanho 35 5              

Botina de segurança em camurça marrom, com elástico, 
biqueira, solado antiderrapante. tamanho 37 4              biqueira, solado antiderrapante. tamanho 37 4              
forro  newsoft térmico, na cor creme, com detalhes em 
marrom, fechamento com zíper, 2 bolsos embutidos, com 
gola, elástico no cós e punhos, com logo municipal bordada 
na frente, nas costas mais descrição do setor. tamanho P 4              
forro  newsoft térmico, na cor creme, com detalhes em 
marrom, fechamento com zíper, 2 bolsos embutidos, com 
gola, elástico no cós e punhos, com logo municipal bordada 
na frente, nas costas mais descrição do setor. tamanho M 4              
forro  newsoft térmico, na cor creme, com detalhes em 
marrom, fechamento com zíper, 2 bolsos embutidos, com 
gola, elástico no cós e punhos, com logo municipal bordada 
na frente, nas costas mais descrição do setor. tamanho G 2              
Camiseta para ACS e  ACE, na cor creme com detalhes em 
marrom, manga curta, gola redonda, 100% malha poliviscose, 
67% poliester e 33% viscose, com logo serigrafada frente, 
costas e descrição do setor. P 10            



Camiseta para ACS e  ACE, na cor creme com detalhes em 
marrom, manga curta, gola redonda, 100% malha poliviscose, 
67% poliester e 33% viscose, com logo serigrafada frente, 
costas e descrição do setor. M 10            
Camiseta para ACS e  ACE, na cor creme com detalhes em 
marrom, manga curta, gola redonda, 100% malha poliviscose, 
67% poliester e 33% viscose, com logo serigrafada frente, 
costas e descrição do setor. G 10            
Mochila ACS e ACE personalizada, com alças para costas, 4 
bolsos, em lona BORDADA OU ESTAMPADA com logo 
municipal e descrições do setor, na cor creme. Padrão 15            
Capa de chuva transparente e impermeável com capuz e 
mangas longas. tamanho G 10            
Boné em brim na cor creme, bordado com logo municipal na 
frente, descrição do setor nas lateriais, modelo 6 gomos e frente, descrição do setor nas lateriais, modelo 6 gomos e 
fecho em plástico.   PADRAO 20            

Sombrinha na cor marrom, com abertura automática, cabo de 
plástico, tecido poliéster, 8 varetas. (tipo guarda chuva) PADRAO 10            

Camiseta campanha HANSENIASE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. PP 5              

Camiseta campanha HANSENIASE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. P 25            

Camiseta campanha HANSENIASE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. M 30            



Camiseta campanha HANSENIASE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. G 15            

Camiseta campanha HANSENIASE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. GG 10            

Camiseta campanha VACINAÇÃO, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. PP 5

Camiseta campanha VACINAÇÃO, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. P 25            

Camiseta campanha VACINAÇÃO, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. M 30            

Camiseta campanha VACINAÇÃO, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. G 15            

Camiseta campanha VACINAÇÃO, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. GG 10            
Camiseta campanha VACINAÇÃO, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. XGG



Camiseta campanha DENGUE, manga curta, cor creme, gola 
redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. PP 5 Outro desenho

Camiseta campanha DENGUE, manga curta, cor creme, gola 
redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. P 25            

Camiseta campanha DENGUE, manga curta, cor creme, gola 
redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. M 30            

Camiseta campanha DENGUE, manga curta, cor creme, gola 
redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. G 15            

Camiseta campanha DENGUE, manga curta, cor creme, gola 
redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. GG 10            
Camiseta campanha DENGUE, manga curta, cor creme, gola 
redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. XGG 10
Camiseta campanha OUTUBRO ROSA, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. PP 5
Camiseta campanha OUTUBRO ROSA, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. P 25            



Camiseta campanha OUTUBRO ROSA, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. M 30            
Camiseta campanha OUTUBRO ROSA, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. G 15            
Camiseta campanha OUTUBRO ROSA, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. GG 10            
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. XGG 10braços. XGG 10
Camiseta campanha NOVEMBRO AZUL, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. PP 5
Camiseta campanha NOVEMBRO AZUL, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. P 25            
Camiseta campanha NOVEMBRO AZUL, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. M 30            
Camiseta campanha NOVEMBRO AZUL, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. G 15            



Camiseta campanha NOVEMBRO AZUL, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. GG 10            
Camiseta campanha NOVEMBRO AZUL, manga curta, cor 
creme, gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester 
e 33% viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos 
braços. XGG 10

Camiseta campanha ABRIL VERDE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. PP 5

Camiseta campanha ABRIL VERDE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. P 25            

Camiseta campanha ABRIL VERDE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. M 30            

Camiseta campanha ABRIL VERDE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. G 15            

Camiseta campanha ABRIL VERDE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. GG 10            

Camiseta campanha ABRIL VERDE, manga curta, cor creme, 
gola redonda, 100% malha poliviscose, 67% poliester e 33% 
viscose, com arte serigrafada frente, costas e logo nos braços. XGG 10



Jalecos  de limpeza feminino de manga longa em Oxford 
100% poliester, na cor  areia com detalhes em marrom, 
botões transparentes, cinta nas costas, gola padre, 2 bolsos 
frontais embutidos, com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal serigrafada  nos dois braços e na altura do peito, cor 
areia, para limpeza

P

2              

Jalecos  de limpeza feminino de manga longa em Oxford 
100% poliester, na cor  areia com detalhes em marrom, 
botões transparentes, cinta nas costas, gola padre, 2 bolsos 
frontais embutidos, com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal serigrafada  nos dois braços e na altura do peito, cor 
areia, para limpeza

M

2              
Jalecos  de limpeza feminino de manga curta em Oxford 100% 
poliester, na cor  areia com detalhes em marrom, botões poliester, na cor  areia com detalhes em marrom, botões 
transparentes, cinta nas costas, gola padre, 2 bolsos frontais 
embutidos, com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal serigrafada  nos dois braços e na altura do peito, cor 
areia, para limpeza

G

2              

Jalecos  de limpeza feminino de manga curta em Oxford 100% 
poliester, na cor  areia com detalhes em marrom, botões 
transparentes, cinta nas costas, gola padre, 2 bolsos frontais 
embutidos, com abertura lateral para as mãos, e logo 
municipal serigrafada  nos dois braços e na altura do peito, cor 
areia, para limpeza

GG

2              


