
ANEXO II 
 

Aquisição de abrigos e camisetas, para uso pelos integrantes do Programa ProJovem e dos 

Grupos Arte de Cantar na Melhor Idade e Anitas na Melhor Idade, e pelos funcionários da 

Secretaria que acompanham os referidos grupos, coordenados pela Secretaria Municipal do 

Trabalho, Cidadania e Assistência Social 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 64 Conjunto CONJUNTOS DE ABRIGOS 
CASACO seletel na cor verde militar, c/forro, ziper, punho, 3 viés nas laterais 
de cor creme, e CALÇA seletel na cor verde militar, c/forro elástico na cintura, 
com 3 viés na lateral na cor creme, com serigrafia distribuída da seguinte 
forma: 
- 16 Casacos: Com a logomarca da SMTCAS e da Melhor Idade na parte da 
frente, nas costas brasão da Prefeitura, brasão do Estado e a escrita “Grupo de 
Dança Anitas na Melhor Idade”, em branco, conforme modelo constante no 
Anexo IX; 
- 24 Casacos: Com a logomarca da SMTCAS e da Melhor Idade na parte da 
frente, nas costas brasão da Prefeitura, brasão do Estado e a escrita “Coral a 
Arte de Cantar na Melhor Idade”, em branco, conforme modelo constante no 
Anexo IX; e 
- 24 Casacos: Com a logomarca da SMTCAS na parte da frente, nas costas 
brasão da Prefeitura e brasão do Estado, conforme modelo constante no Anexo 
IX 
- Nas calças: Todas as calças com a mesma serigrafia (logomarca da 
SMTCAS), conforme modelo constante no Anexo IX. 
 
Observações:  
- A confecção dos abrigos é na modelagem adulto, distribuídos nos tamanhos: 
M, G, GG e  XG.  
- O tamanho poderá variar, portanto, a empresa vencedora deverá comparecer 
na SMTCAS antes da confecção dos abrigos para verificação das medidas. 

02 87 Un. CAMISETA MANGA CURTA em poliviscose, na cor verde militar, com viés 
na manga na cor creme, com serigrafia distribuída da seguinte forma: 
- 17 camisetas: Com a logomarca da SMTCAS e da Melhor Idade na frente; nas 
costas brasão da Prefeitura, brasão do Estado e a escrita “Grupo de Dança 
Anitas na Melhor Idade”, em branco, conforme modelo constante no Anexo IX; 
- 24 camisetas: Com a logomarca da SMTCAS e da Melhor Idade na parte da 
frente, nas costas brasão da Prefeitura, brasão do Estado e a escrita “Coral a 
Arte de Cantar na Melhor Idade”, em branco, conforme modelo constante no 
Anexo IX;  
- 24 camisetas: Com a logomarca da SMTCAS na frente, nas costas brasão da 
Prefeitura e brasão do estado, conforme modelo constante no Anexo IX; 
- 22 camisetas: na frente a escrita “Grupo de Idosos Envelhecendo com Alegria 
- Bairro Guaíra”, em branco, e nas costas a logomarca da SMTCAS, da Melhor 
Idade; brasão da Prefeitura e o brasão do Estado. 
 
Observações:  
- A confecção das camisetas é na modelagem adulto, distribuídos nos tamanhos: 



P, M, G, GG e XG.  
- O tamanho poderá variar, portanto, a empresa vencedora deverá comparecer 
na SMTCAS antes da confecção das camisetas para verificação das medidas. 

03 50 Conjunto CONJUNTOS DE ABRIGOS 
CASACO em malha colegial, na cor cinza escuro; punho das mangas e da 
cintura medindo 5 cm de largura e com ribanas sanfonadas; zíper na cor cinza 
escuro; três viés nas mangas e ombro na cor branca; bolso na lateral embutido; 
gola alta com ziper até o final, e CALÇA em malha colegial; na cor cinza 
escuro; o cós da cintura ajustado por um elástico, medindo 5 cm de largura; 
sem elástico na parte inferior da calça; com três viés na cor branca nas laterais 
das pernas, contendo as seguintes serigrafias: a logomarca da Secretaria 
Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social (SMTCAS) na parte da 
frente; nas costas, a logomarca do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
o brasão da Prefeitura. 
 
Observações:  
- A confecção dos conjuntos é distribuída entre os tamanhos do nº 8 ao tamanho 
XG.  
- O tamanho poderá variar, portanto, a empresa vencedora deverá comparecer 
na SMTCAS antes da confecção dos conjuntos para verificação das medidas. 

04 50 Un. CAMISETA MANGA CURTA em malha poliviscose; na cor cinza escuro; 
mangas cinza clara com três viés na cor branca; gola redonda com ribana dupla 
de 1 cm, contendo as seguintes serigrafias: a logomarca da Secretaria 
Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social (SMTCAS) na parte da 
frente; nas costas, a logomarca do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
o brasão da Prefeitura. 
 
Observações:  
- A confecção das camisetas é distribuída entre os tamanhos do nº 8 ao tamanho 
XG.  
- O tamanho poderá variar, portanto, a empresa vencedora deverá comparecer 
na SMTCAS antes da confecção dos conjuntos para verificação das medidas. 

 

 


