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ANEXO III 
DESCRITIVO DE ITENS DO LOTE 01 e LOTE 05 

UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU 192 
 
1. OBJETO  
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no 
fornecimento de Uniformes para o SAMU de São Joaquim SC. 

 
QUANTIDADE E DESCRITIVO DOS MATERIAIS SOLICITADOS 

 

Item Qtd Descritivo Foto ilustrativa 

1 15 Boné Padrão SAMU - Boné confeccionado 
com tecido terbrin, cor azul marinho, modelo 
baseball, com entretela frontal, com regulador 
em tira, aplicação de logomarca “SAMU 192”, 
em tamanho único, com perfeito acabamento 
interno e externo. 

 

2 40 Camiseta Padrão SAMU - Modelo tradicional, 
decote redondo, em malha tecida com 33% 
dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio 
penteado, na cor azul marinho, manga curta.  
Bordado: Emblema do SAMU, versão vertical, 
bordado na parte frontal lado superior 
esquerdo medindo 10cm x 7cm. Bordado 
posterior centralizado Inter escapular 
medindo 25cm x 14cm.  

 

3 30 Macacão em Brim Padrão SAMU - Tecido: 
Confeccionado em tecido profissional 
Polycedrobrim 67% Algodão e 33% Poliester, 
tingimento em cores firmes, resistentes ao 
uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 
519 da cartela de cores da Santista ou 
perfeitamente similar. Costuras duplas. 
Abertura frontal, com zíper aparente (máster 
fino) na mesma cor do tecido. Frente: corte 
reto. Com gola Padre, medindo 03 cm de 
altura, transpassada, regulável com velcro. 
Com ombreiras (proteção) nos ombros, 
forrada com fibra 6 mm e matelassada, 
Embutida na gola, indo da frente até a pala 
das costas (embutida). Com dois bolsos (tipo 
profissional), medindo 28 cm de altura por 20 
cm de largura abertura da boca medindo 23 
cm (tipo faca), Pespontado com duas costuras.  
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03 cm abaixo dos bolsos frontais, será 
confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 
cm de largura por 20 cm de altura (com prega 
fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm 
de largura, presa com velcro de 2 cm de 
largura por 08 cm de comprimento 
(devidamente centralizado).  
03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado 
joelheira (proteção), oval medindo 
aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 
mm e matelassada. Mangas: acabamento 
corte reto nos punhos, com lingueta 
reguladora com velcro. Medindo 03 cm de 
largura por 17 cm de comprimento. Com 
lingueta interna medindo 03 cm de largura 
por 20 cm de comprimento, acabamento com 
caseado. Na parte externa será colocado um 
botão (logo abaixo da película) para prender a 
lingueta (de forma que possa ser usado como 
mangas longas e curtas).  
Costas: Com pala, com duas pregas fundas 
(para dar movimento). Na cintura, elástico de 
4 cm de largura com aproximadamente 20 cm 
de comprimento (sentido horizontal) e 
lingueta reguladora, logo após termino do 
elástico, medindo 03 cm de largura por 
aproximadamente 15 cm de comprimento 
(sentido horizontal),das costas para frente, 
presa por velcro ( de forma que a peça possa 
ser ajustada na cintura). Com dois bolsos atrás 
, medindo 15 cm de largura por 17 cm de 
altura, com lapela medindo 07 cm de largura, 
presa com velcro de 2 cm por 08 cm de 
comprimento. Faixas Coloridas: Em 100% 
poliéster, nas cores laranja e vermelha, 
medindo 2 cm de largura. Será aplicada nas 
laterais, sendo que a laranja ficará embutida 
na ombreira e na cava e a vermelha da cintura 
para baixo. Nas mangas: Embutida na película 
até o punho (laranja na frente e vermelha 
atrás). (no meio da manga, de forma que 
quando vestida fique na frente da peça).  
Faixas Refletivas: de 5 cm , na cor prata 
(altamente refletiva). Na frente e nas mangas: 
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Logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU 
aplicados. Nas pernas: Logo abaixo da 
joelheira (frente e costas). Nas costas: No 
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, 
embutida na pala até a cintura (03 cm acima 
do elástico).  
Bordados: Frente: Na altura do peito 
(emblema do Samu 192, medindo 07 cm X 11 
cm) logo acima será bordada na cor branca a 
função do servidor. Manga Direita : Emblema 
do Samu 192, medindo 07 cm X 11 cm. Manga 
Esquerda: Bandeira (Logomarca) de Santa 
Catarina, medindo 07 cm X 11 cm, com os 
dizeres Santa Catarina abaixo da logomarca, 
em bordado branco; logo acima será bordada 
na cor branca o local do SAMU 
(Macrorregião). Costas: Emblema do Samu 
192, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será 
bordado na cor branca a função do servidor. 

4 15 Bota Padrão SAMU - Borzeguim de alta 
performance, sem cadarço, com zíper lateral, 
confeccionado em couro hidrofugado, forrado 
internamente em tecido poliamida de rápida 
dispersão e transpiração, completamente 
respirável, com acolchoado na parte superior 
do cano em napa vestuário 6/8 linhas. 
palmilha de montagem em não tecido e 
solado de borracha SBR com canaleta de 
blaqueação em toda sua lateral. Deverá 
conter um protetor de borracha na altura do 
peito do pé, na região do calcanhar de ambos 
os pés, haverá um refletivo em alta 
frequência, em alto relevo, no formato de 
boomerang, na cor prata/cristal. E no entorno 
do refletivo deverá ser colocado um borracha 
com estampas em 3 D costurada em todo seu 
contorno e na região do tornozelo deverá 
conter um protetor contra impactos em 
borracha 3D com símbolo oficial do SAMU, 
que deverá ser colado e costurado, com um 
diâmetro aproximado de 40 mm. 
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5 15 Jaqueta Padrão SAMU - Jaqueta com capuz 
em nylon, confeccionada em tecido nylon 
resinado (dupla resina), impermeável que 
garanta proteção contra a chuva, cor azul 
marinho, forrado com matelassê em tecido 
100% poliéster. Costurada com linha de 
poliéster de alta resistência. As costuras 
deverão receber processo de 
impermeabilização. A gola deve ser alta com 
capuz embutido. Bolsos: bolso interno no lado 
esquerdo na altura do tórax, medindo 16 cm 
altura x 15 cm largura com abertura superior 
livre. Na frente 2 bolsos tipo faca embutidos 
na parte inferior da jaqueta, na diagonal. 
Fechamento frontal com zíper da mesma cor 
do tecido, com lapela de 5,5 cm cobrindo o 
zíper em toda a extensão e fechada com 
velcro vertical. Faixas refletidas de 5 cm, na 
cor prata a luz do dia e cor refletida branca 
com largura de 50 mm, composto de lentes 
retrorrefletivas expostas de ângulo amplo, 
aderentes a um tecido durável com 
composição 65% poliéster e 35% algodão. 
Deve garantir alta visibilidade noturna, ser 
resistente à constantes lavagens domésticas e 
ser constituído de microesferas de vidro. 
Aplicação: deverá ser aplicado com costuras. 
Na frente e nas mangas: a aplicação deverá 
ser feita no tórax no sentido horizontal em 
toda a extensão do tórax, dando continuidade 
a faixa refletida das mangas na qual deve ser 
aplicada em toda circunferência. Nas costas: 
no sentido vertical, aplicada em cima das 
pregas, embutida na pala e se estender até a 
cintura onde será embutida. Bordados: os 
bordados deverão ser do tipo bordado cheio. 
Frente: no lado superior esquerdo, na altura 
do peito deverá ser bordado o logo do SAMU, 
versão vertical, medindo 15 cm x 6,5 cm. 
Manda direita: logomarca do SAMU, versão 
vertical, medindo 12 cm x 8 xm. Costas: 
emblema do SAMU, versão vertical, medindo 
22 cm x 14,5 cm. 
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6 20 Biriba com os dizeres "TÉC. ENFERMAGEM" - 
Com bordado personalizado em tecido azul 
marinho, com aplicação de velcro medindo 05 
cm x 20 cm. 

 
7 20 Biriba com os dizeres "CONDUTOR" - Com 

bordado personalizado em tecido azul 
marinho, com aplicação de velcro medindo 05 
cm x 20 cm. 

 
8 01 Biriba com os dizeres "COORDENADOR" - 

Com bordado personalizado em tecido azul 
marinho, com aplicação de velcro medindo 05 
cm x 20 cm. 

 
9 02 Biriba com os dizeres "ENFERMEIRO" - Com 

bordado personalizado em tecido azul 
marinho, com aplicação de velcro medindo 05 
cm x 20 cm. 

 



 

Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC 

CNPJ: 82.561.093/0001-98 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras 

 

 

10 01 Kit mochilas Padrão SAMU nas cores verde, 
vermelho, azul e laranja – Bolsa vermelho, 
azul e laranja: Bolsa tipo mochila 
confeccionada em tecido do tipo cordura, nas 
dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm 
de altura, com abertura na parte superior em 
material do tipo ziper plástico resistente, com 
alças que passem por baixo do corpo da bolsa 
para aumentar sua resistência e com o 
logotipo do SAMU, conforme manual de 
aplicação, sobre a tampa superior da, com 2 
repartições com bolsos e velcros de fixação. 
Bolsa verde: Bolsa tipo mochila para 
acondicionamento de medicamentos, 
confeccionada em tecido do tipo cordura, de 
tamanho 50 x 30 x 30 cm, com 2 repartições 
internas removíveis(fixadas com velcro), na 
cor verde com 27 bolsos em pvc resistente 
transparente, com bordos com costura e 
reforço. Fechamento dos bolsos internos com 
lapela e velcro. Face interna posterior da 
mochila com 6 bolsos de nylon resistente e 
bordos com costura e reforço e com abertura 
superior. Face interna anterior da mochila 
com 12 presilhas em velcro para 
acondicionamento de soluções endovenosas, 
equipos de soro, etc.. Bolsa confeccionada em 
tecido do tipo cordura, nas dimensões 
mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, 
com abertura na parte superior em material 
do tipo ziper plástico resistente, com alças 
que passem por baixo do corpo da bolsa para 
aumentar sua resistência e com o logotipo do 
SAMU, conforme manual de aplicação, sobre a 
tampa superior da, com 2 repartições com 
bolsos e velcros de fixação, na cor verde 
conforme modelo. 
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11 02 Ampolário Padrão SAMU - Organizador tipo 
estojo para acondicionamento de 
medicamentos, confeccionada em tecido do 
tipo cordura, de tamanho 20 x 15 x 08 cm, na 
cor verde com 06 bolsos em pvc resistente 
transparente, com bordos com costura e 
reforço. Fechamento dos bolsos internos com 
lapela e velcro. Estojo com abertura na parte 
superior em material do tipo ziper plástico 
resistente que possibilite a colocação de 
velcro, com o logotipo do SAMU, conforme 
manual de aplicação, sobre a tampa superior, 
na cor verde conforme modelo. 

 

12 12 Bolsão de perna Padrão SAMU - 
Confeccionada em tecido tipo cordura, 
tamanho 32 cm x 40 cm x 03 cm, com seis 
bolsos, sendo cinco com zíperes e um com 
velcro. Parte frontal com logotipo do SAMU 
conforme manual de aplicação na cor azul 
marinho. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


