
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.23 

UNIFORMES E AVIAMENTOS 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE: 

 

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso 

haja a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante 

poderá solicitar sua inclusão no período de atualização do catálogo, observando o prazo 

constante no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas 

Para a inclusão de itens o setor requisitante deverá realizar uma pesquisa no catálogo 

disponibilizado pelo Comprasnet no endereço eletrônico:  

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-

catalogo/search 

 

E adotar, em seguida, os seguintes passos: 

 

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá 

uma barra de pesquisa (ver figura 1.1), basta digitar o item desejado que serão 

apresentadas as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2); 
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 Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) Ao selecionar o item correspondente à descrição desejada o requisitante deverá 

adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista 

em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3). 

 

Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2.3. 

 

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no 

endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas 

E proceder com o envio do arquivo PDF contendo o item correspondente à sua 

necessidade para o e-mail da Seção Integrada de Recebimento, Especificação e 

Relacionamento com o Requerente: especificacoes_dmsa@ufrrj.br  

 

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o 

requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado. 

          

         O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com 

todas as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as características 

irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição. 

 Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-

mail para a Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o 

Requerente – SIRERR: especificacoes_dmsa@ufrrj.br 

 

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019 

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas
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CATÁLOGO DO GRUPO 30.23 – UNIFORMES E AVIAMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

302301 

Bermuda, material: brim, modelo: com 

bolso, tipo bolso: frontal e traseiro, 

tamanho: gg, tipo estrutura: sem estampa, 

cor: cinza, características adicionais: com 

cós 

379483 Unidade 38,90 

302302 

Bermuda, material: brim, modelo: com 

bolso, tipo bolso: frontal e traseiro, 

tamanho: m, tipo estrutura: sem estampa, 

cor: cinza, características adicionais: com 

cós 

379481 Unidade 38,90 

302303 

Bermuda, material: brim, modelo: com 

bolso, tipo bolso: frontal e traseiro, 

tamanho: p, tipo estrutura: sem estampa, 

cor: cinza, características adicionais: com 

cós 

379482 Unidade 38,90 

302304 

Bermuda, material: brim, modelo: com 

bolso, tipo bolso: lateral e traseiro, 

tamanho: grande, cor: cinza, características 

adicionais: com elástico e cordão para 

amarrar 

452562 Unidade 75,00 

302305 

Boné, material corpo: 100% poliéster, 

material aba: plástico flexível, material 

regulador abertura: velcro, modelo: 

americano, cor: cinza, características 

adicionais: conforme modelo do órgão, 

tamanho: único 

410640 Unidade 8,65 

302306 
Bota segurança, material: couro, material 

sola: borracha, cor: preta, tamanho: 39, tipo 
452756 Unidade 30,77 



 

 

cano: curto 

302307 

Bota segurança, material: couro, material 

sola: borracha, cor: preta, tamanho: 40, tipo 

cano: curto 

452757 Unidade 33,99 

302308 

Bota segurança, material: couro, material 

sola: borracha, cor: preta, tamanho: 42, tipo 

cano: curto 

452759 Unidade 27,95 

302309 

Bota segurança, material: couro, material 

sola: borracha, cor: preta, tamanho: 43, tipo 

cano: curto 

452760 Unidade 33,99 

302310 

Calça, material: 70% poliéster e 30% 

algodão, modelo: rip stop, quantidade 

bolsos: 6, tipo bolso: 2 frontais chapados, 2 

traseiros embutidos, 2 late, cor: preta, 

tamanho: sob medida, características 

adicionais: botão e bainha na barra calça, 

regulador laterais 

417412 Unidade 75,00 

302311 

Calça, material: brim - 100 % algodão, 

modelo: unissex, quantidade bolsos: 2 

frontais e 2 laterais, tipo bolso: 2 frontais 

faca e 2 traseiros chapados, tamanho: 50, 

características adicionais: com elástico e 

cordão na cintura, sem fecho, aplicação: 

uniforme 

453050 Unidade 45,94 

302312 

Calça, material: brim sarja 3x1 276g,m², 

100% algodão, modelo: unissex, cor: 

branca, tamanho: extra grande, 

características adicionais: cós elástico, 

falsa braquilha, tecido pré encolhido 

402134 Unidade 36,10 

302313 Calça, material: brim solasol 100% algodão, 323302 Unidade 38,50 



 

 

quantidade bolsos: 4 un, tipo bolso: 2 

frontais faca e 2 traseiros chapados (não 

embuti, tipo cós: costurado, elástico e 

passadores para cinto, cor: cinza escuro, 

tamanho: 50, características adicionais: 

logomarca órgão plastificada bolso traseiro 

direito 

302314 

Calça, material: brim solasol 100% algodão, 

quantidade bolsos: 4 un, tipo bolso: 2 

frontais faca e 2 traseiros chapados, tipo 

cós: costurado, elástico e passadores para 

cinto, cor: cinza escuro, tamanho: 40, 

características adicionais: logomarca órgão 

plastificada bolso traseiro direito 

323277 Unidade 31,67 

302315 

Calça, material: brim solasol 100% algodão, 

quantidade bolsos: 4 un, tipo bolso: 2 

frontais faca e 2 traseiros chapados, tipo 

cós: costurado, elástico e passadores para 

cinto, cor: cinza escuro, tamanho: 42, 

características adicionais: logomarca órgão 

plastificada bolso traseiro direito 

323274 Unidade 38,50 

302316 

Calça, material: brim solasol 100% algodão, 

quantidade bolsos: 4 un, tipo bolso: 2 

frontais faca e 2 traseiros chapados, tipo 

cós: costurado, elástico e passadores para 

cinto, cor: cinza escuro, tamanho: 44, 

características adicionais: logomarca órgão 

plastificada bolso traseiro direito 

323275 Unidade 43,19 

302317 
Calça, material: brim solasol 100% algodão, 

quantidade bolsos: 4 un, tipo bolso: 2 
323276 Unidade 38,50 



 

 

frontais faca e 2 traseiros chapados, tipo 

cós: costurado, elástico e passadores para 

cinto, cor: cinza escuro, tamanho: 46, 

características adicionais: logomarca órgão 

plastificada bolso traseiro direito 

302318 

Calça, material: brim, quantidade bolsos: 4 

un, tipo bolso: chapados, 2 traseiros, 2 

dianteiros, cor: cinza escuro, tamanho: 52, 

características adicionais: com botão, cós, 

passador e elástico 

362605 Unidade 38,50 

302319 

Camisa masculina, material: algodão, tipo: 

malha, modelo manga: curta, tipo gola: em 

v, características adicionais: emblema 

aduana bordado no peito, gravação em silk 

257122 Unidade 55,60 

3023120 

Camisa masculina, material: brim - 100 % 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

entretelado, inderfomável, pespontado e 

fechável p, tipo peitilho: abertura frontal 

com fechamento 6 botões caseados, 

acabamento manga: com bainha virada 

para dentro, cor: verde bandeira, tamanho: 

g, características adicionais: bolso lado 

esquerdo com logotipo, uso: operacional 

264142 Unidade 59,90 

302321 

Camisa masculina, material: brim - 100 % 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

entretelado, indeformável, pespontado e 

fechável p, tipo peitilho: abertura frontal 

com fechamento 6 botões caseados, 

acabamento manga: com bainha virada 

para dentro, cor: verde bandeira, tamanho: 

264145 Unidade 59,90 



 

 

gg, características adicionais: bolso lado 

esquerdo com logotipo, uso: operacional 

302322 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: comprida, tipo 

gola: colarinho entretelado, cor: branca, 

tamanho: 1, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

452656 Unidade 59,90 

302323 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: comprida, tipo 

gola: colarinho entretelado, cor: branca, 

tamanho: 2, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

452754 Unidade 59,90 

302324 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: comprida, tipo 

gola: colarinho entretelado, cor: branca, 

tamanho: 3, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

452657 Unidade 59,90 

302325 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: comprida, tipo 

gola: colarinho entretelado, cor: branca, 

tamanho: 4, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

452658 Unidade 59,90 

302326 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: comprida, tipo 

gola: colarinho entretelado, cor: branca, 

tamanho: 5, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

452659 Unidade 89,90 

302327 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: comprida, tipo 

gola: colarinho entretelado, cor: branca, 

452660 Unidade 89,90 



 

 

tamanho: 6, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

302328 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: comprida, tipo 

gola: colarinho entretelado, cor: branca, 

tamanho: 7, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

452661 Unidade 89,90 

302329 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: azul, tamanho: extra grande, 

características adicionais: conforme 

modelo, uso: uniforme 

452631 Unidade 39,99 

302330 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: azul, tamanho: gg, características 

adicionais: conforme modelo, uso: uniforme 

452633 Unidade 39,99 

302331 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: azul, tamanho: grande, 

características adicionais: conforme 

modelo, uso: uniforme 

452632 Unidade 28,75 

302332 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: azul, tamanho: médio, 

características adicionais: conforme 

modelo, uso: uniforme 

452634 Unidade 24,50 

302333 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: azul, tamanho: pequeno, 

características adicionais: conforme 

452635 Unidade 24,50 



 

 

modelo, uso: uniforme 

302334 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: verde musgo, tamanho: extra 

grande, características adicionais: 

conforme modelo, uso: uniforme 

452636 Unidade 24,50 

302335 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: verde musgo, tamanho: gg, 

características adicionais: conforme 

modelo, uso: uniforme 

452653 Unidade 24,50 

302336 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: verde musgo, tamanho: grande, 

características adicionais: conforme 

modelo, uso: uniforme 

452752 Unidade 21,99 

302337 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: verde musgo, tamanho: médio, 

características adicionais: conforme 

modelo, uso: uniforme 

452654 Unidade 27,74 

302338 

Camisa masculina, material: poliéster e 

algodão, modelo manga: curta, tipo gola: 

pólo, cor: verde musgo, tamanho: pequeno, 

características adicionais: conforme 

modelo, uso: uniforme 

452655 Unidade 24,50 

302339 

Camisa uniforme, material: 100% algodão, 

tipo manga: curta com punho, tipo 

colarinho: gola polo, cor: branca, tamanho: 

m, g e gg, tipo uso: administrativo, 

303461 Unidade 19,47 



 

 

características adicionais: logomarca 

bordada no dorso superior esquerdo. 

302340 

Camisa uniforme, material: 100% algodão, 

tipo manga: curta, quantidade bolsos: 1 un, 

tipo bolso: externo lado esquerdo 

logomarca bord. azul escuro, cor: cinza 

claro, tamanho: g 

238248 Unidade 15,90 

302341 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: azul, tamanho: g, 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

452707 Unidade 24,50 

302342 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: azul, tamanho: gg, 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

452708 Unidade 24,50 

302343 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: azul, tamanho: m, 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

452709 Unidade 24,50 

302344 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: azul, tamanho: p, 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

452710 Unidade 24,50 

302345 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: verde musgo, tamanho: g, 

452711 Unidade 24,50 



 

 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

302346 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: verde musgo, tamanho: gg, 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

452712 Unidade 24,50 

302347 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: verde musgo, tamanho: m, 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

452713 Unidade 24,50 

302348 

Camisa uniforme, material: algodão e 

poliéster, tipo manga: curta, tipo colarinho: 

gola polo, cor: verde musgo, tamanho: p, 

características adicionais: logotipo do orgão 

conforme modelo, tipo camisa: feminina 

452714 Unidade 24,50 

302349 

Camisa uniforme, material: brim solasol 

100% algodão, tipo manga: curta, 

quantidade bolsos: 1 un, tipo bolso: externo 

lado esquerdo logomarca órgão 

plastificada, cor: cinza escuro, tamanho: 

xxg 

323245 Unidade 29,90 

302350 

Camisa uniforme, material: brim, tipo 

manga: curta, cor: bege, tamanho: g, 

características adicionais: frente aberta 

com botões, tipo camisa: profissional 

452662 Unidade 26,79 

302351 

Camisa uniforme, material: brim, tipo 

manga: curta, cor: bege, tamanho: gg, 

características adicionais: frente aberta 

452663 Unidade 26,79 



 

 

com botões, tipo camisa: profissional 

302352 

Camisa uniforme, material: brim, tipo 

manga: curta, cor: bege, tamanho: m, 

características adicionais: frente aberta 

com botões, tipo camisa: profissional 

452664 Unidade 29,98 

302353 

Camisa uniforme, material: brim, tipo 

manga: curta, cor: bege, tamanho: p, 

características adicionais: frente aberta 

com botões, tipo camisa: profissional 

452665 Unidade 26,79 

302354 

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 

tipo gola: careca, cor: branca, tamanho: g, 

características adicionais: conforme modelo 

do órgão, material: malha 100% algodão, 

fio 30, aplicação: uniforme 

452673 Unidade 16,90 

302355 

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 

tipo gola: careca, cor: branca, tamanho: gg, 

características adicionais: conforme modelo 

do órgão, material: malha 100% algodão, 

fio 30, aplicação: uniforme 

452674 Unidade 16,90 

302356 

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 

tipo gola: careca, cor: branca, tamanho: 

média, características adicionais: conforme 

modelo do órgão, material: malha 100% 

algodão, fio 30, aplicação: uniforme 

452676 Unidade 12,74 

302357 

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 

tipo gola: careca, cor: branca, tamanho: p, 

características adicionais: conforme modelo 

do órgão, material: malha 100% algodão, 

fio 30, aplicação: uniforme 

452677 Unidade 8,76 

302358 Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 452678 Unidade 25,99 



 

 

tipo gola: careca, cor: preta, tamanho: g, 

características adicionais: conforme modelo 

do órgão, material: malha 100% algodão, 

fio 30, aplicação: uniforme 

302359 

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 

tipo gola: careca, cor: preta, tamanho: gg, 

características adicionais: conforme modelo 

do órgão, material: malha 100% algodão, 

fio 30, aplicação: uniforme 

452679 Unidade 18,00 

302360 

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 

tipo gola: careca, cor: preta, tamanho: m, 

características adicionais: conforme modelo 

do órgão, material: malha 100% algodão, 

fio 30 

452750 Unidade 25,99 

302361 

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: curta, 

tipo gola: careca, cor: preta, tamanho: p, 

características adicionais: conforme modelo 

do órgão, material: malha 100% algodão, 

fio 30 

452751 Unidade 20,90 

302362 

Jaleco, material: brim, tipo manga: curta, 

quantidade botões: 5 un, quantidade 

bolsos: 3 un, tamanho: g, cor: caqui, 

características adicionais: com gola 

257415 Unidade 52,32 

302363 

Jaleco, material: brim, tipo manga: curta, 

quantidade botões: 5 un, quantidade 

bolsos: 3 un, tamanho: gg, cor: caqui, 

características adicionais: com gola 

257416 Unidade 52,32 

302364 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: comprida, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: g, cor: 

453654 Unidade 30,33 



 

 

branca 

302365 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: comprida, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: gg, cor: 

branca 

453656 Unidade 30,31 

302366 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: comprida, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: m, cor: 

branca 

453652 Unidade 33,30 

302367 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: comprida, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: p, cor: 

branca 

453650 Unidade 33,61 

302368 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: g, cor: 

branca 

453655 Unidade 51,66 

302369 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: gg, cor: 

branca 

453657 Unidade 74,86 

302370 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: m, cor: 

branca 

453653 Unidade 48,79 

302371 

Jaleco, material: microfibra, tipo: longo, tipo 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: p, cor: 

branca 

453651 Unidade 49,02 

302372 Jaleco, material: tecido, tipo: longo, tipo 226464 Unidade 32,02 



 

 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: g, cor: 

branca, características adicionais: com gola 

302373 

Jaleco, material: tecido, tipo: longo, tipo 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: gg, cor: 

branca, características adicionais: com gola 

226470 Unidade 28,00 

302374 

Jaleco, material: tecido, tipo: longo, tipo 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: m, cor: 

branca, características adicionais: com gola 

226466 Unidade 34,50 

302375 

Jaleco, material: tecido, tipo: longo, tipo 

manga: curta, quantidade botões: 5 un, 

quantidade bolsos: 3 un, tamanho: p, cor: 

branca, características adicionais: com gola 

226468 Unidade 37,05 

302376 

Touca hospitalar, material : não tecido 

100% polipropileno, modelo: com elástico 

em toda volta, cor : com cor, gramatura : 

cerca de 20 g,m2, tamanho : único, tipo uso 

: descartável, característica adicional 01: 

hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex 

428615 Unidade 5,39 

302377 

Uniforme masculino, material: tecido, tipo: 

calça, tipo tecido: brim, cor: cinza, 

quantidade bolsos: 4, posição bolsos: 2 na 

frente, corte faca, e 2 traseiros chapados, 

tamanho: 38, características adicionais: 

com elástico e cordão na cintura, sem 

fecho 

452966 Unidade 39,95 

302378 
Uniforme masculino, material: tecido, tipo: 

calça, tipo tecido: brim, cor: cinza, 

452967 

 
Unidade 43,20 



 

 

quantidade bolsos: 4, posição bolsos: 2 na 

frente, corte faca, e 2 traseiros chapados, 

tamanho: 40, características adicionais: 

com elástico e cordão na cintura, sem 

fecho 

302379 

Uniforme masculino, material: tecido, tipo: 

calça, tipo tecido: brim, cor: cinza, 

quantidade bolsos: 4, posição bolsos: 2 na 

frente, corte faca, e 2 traseiros chapados, 

tamanho: 42, características adicionais: 

com elástico e cordão na cintura, sem 

fecho 

452968 Unidade 43,20 

302380 

Uniforme masculino, material: tecido, tipo: 

calça, tipo tecido: brim, cor: cinza, 

quantidade bolsos: 4, posição bolsos: 2 na 

frente, corte faca, e 2 traseiros chapados, 

tamanho: 44, características adicionais: 

com elástico e cordão na cintura, sem 

fecho 

452969 Unidade 43,20 

302381 

Uniforme masculino, material: tecido, tipo: 

calça, tipo tecido: brim, cor: cinza, 

quantidade bolsos: 4, posição bolsos: 2 na 

frente, corte faca, e 2 traseiros chapados, 

tamanho: 46, características adicionais: 

com elástico e cordão na cintura, sem 

fecho 

452970 Unidade 43,20 

302382 

Uniforme masculino, material: tecido, tipo: 

calça, tipo tecido: brim, cor: cinza, 

quantidade bolsos: 4, posição bolsos: 2 na 

frente, corte faca, e 2 traseiros chapados, 

452971 Unidade 39,95 



 

 

tamanho: 48, características adicionais: 

com elástico e cordão na cintura, sem 

fecho 

302383 

Bandeira em geral, material: 100% 

poliéster, comprimento: 150 cm, largura: 

100 cm, características adicionais: dupla 

face, com proteção uv, furos com ilhoses, 

cor: de acordo projeto, desenho: de acordo 

projeto 

463184 Unidade 88,00 

302384 

Bandeira em geral, material: 100% 

poliéster, comprimento: 193 cm, largura: 

135 cm, características adicionais: dupla 

face, com proteção uv, furos com ilhoses, 

cor: de acordo projeto, desenho: de acordo 

projeto 

463183 Unidade 158,30 

302385 

Bandeira institucional, material: 100% 

poliéster, comprimento: 150 cm, largura: 

100 cm, características adicionais: dupla 

face, com proteção uv, furos com ilhoses, 

representação: estado do rio de janeiro 

463180 Unidade 60,00 

302386 

Bandeira institucional, material: 100% 

poliéster, comprimento: 193 cm, largura: 

135 cm, características adicionais: dupla 

face, com proteção uv, furos com ilhoses, 

representação: estado do rio de janeiro 

463179 Unidade 139,90 

302387 

Bandeira institucional, material: nylon 

paraquedas resinado, comprimento: 200 

cm, largura: 120 cm, cor: de acordo projeto, 

características adicionais: 04 panos com 

costuras reforçadas, representação: 

444295 Unidade 70,00 



 

 

nacional do brasil 

302388 

Bandeira institucional, material: poliéster, 

comprimento: 160 cm, largura: 112 cm, 

características adicionais: 2,5 panos, furos, 

ilhoses, representação: nacional do brasil 

362948 Unidade 140,00 

302389 

Alfinete segurança, material: aço niquelado, 

tamanho: 0, cor: prateada, aplicação: 

costura 

227656 
Caixa 100 

Unidades 
8,90 

302390 

Camisa uniforme, material: malha fria 100% 

poliéster, tipo manga: curta com punho, tipo 

colarinho: gola polo, cor: azul royal, 

tamanho: p, m e g, tipo uso: administrativo, 

características adicionais: logomarca 

bordada no dorso superior esquerdo. 

303459 Unidade 21,05 

 


