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Para 

Contato – Carine 
Prefeitura Municipal de Campina das Missões 

Rua Santa Tereza, nº 821 - Centro 
Campina das Missões - RS 

98875-000 
 

ORÇAMENTO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS QTDE 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 
– R$ 

01 

KIT DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE PARA OS ACS E ACE, 
COMPOSTO POR: 
COLETE PARA OS AGENTES – PROGRAMA SAUDE COM AGENTE 
Colete confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP, contendo70% de 
Poliéster e 30% de algodão, nas cores azul marinho, ou angorá claro,   
4 bolsos cargo com lapela na parte frontal do colete, gola padre, 
fechamento com zíper, aplicação da identidade do Programa Saúde com 
Agente utilizando a versão negativo, na cor branca ou azul, em bordado de 
primeira qualidade, conforme as logomarcas exigidas dentro do padrão do 
Programa conforme o Manual de logomarcas. Arte será encaminhada para 
aprovação antes da confecção, conforme modelo ilustrativo. 
CHAPEU PARA OS AGENTES – PROGRAMA SAUDE COM AGENTE 
 “Chapéu pescador ou Chapéu Árabe”, com protetor de nuca, removível 
através de botão de pressão metálico, confeccionado nas cores azul 
marinho ou angorá, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster 
e 30% de algodão aplicação da identidade do Programa Saúde com Agente 
utilizando a versão negativo, na cor branca ou azul, em bordado de primeira 
qualidade, conforme as logomarcas exigidas dentro do padrão do Programa 
conforme o Manual de logomarcas. Arte será encaminhada para aprovação 
antes da confecção, conforme modelo ilustrativo. 
Tamanhos: confeccionado sob medida. 
MOCHILA COR AZUL MARINHO-PROGRAMA SAUDE COM AGENTE 
(OPÇÃO-1) 
Mochila com bolso frontal, alça de ombro acolchoada ajustáveis e alça de 
mão, toda forrada; produzido em tecido de nylon 450, na cor  Azul marinho, 
fecho e zíper de correr, viés de gorgurão, com cadarço; medindo 39cm 
(altura) x 31cm (largura) x 37cm (profundidade), com bolsos laterais 
medindo: 14cm (altura) x 08 cm (largura) x 02cm (profundidade); com 01 
divisória, bolsos frontal medindo: 17 cm (altura) x 24cm (largura) x 04cm 
(profundidade); aplicado as logomarcas padrão do programa, aplicada na 
técnica de serigrafia na versão negativa em01 cor; no tamanho máximo de 
gravação: l13,0cm x h10,0cm. 
MOCHILA COR ANGORÁ - PROGRAMA SAUDE COM AGENTE (OPÇÂO-2) 
Mochila com bolso frontal, alça de ombro acolchoada ajustáveis e alça de 
mão, toda forrada; produzido em tecido de nylon 450, na cor angorá claro 
com detalhes Azul marinho, fecho e zíper de correr, viés de gorgurão, com 
cadarço; medindo 39cm (altura) x 31cm (largura) x 37cm (profundidade), 
com bolsos laterais medindo: 14cm (altura) x 08 cm (largura) x 02cm 
(profundidade); Bolsos frontal medindo: 17cm (altura) x 24cm (largura) x 
04cm (profundidade); aba de fechamento formada por prolongamento 
medindo 64 cm de altura x 39 cm de largura, na parte superior da bolsa, 
fechamento em fita de polipropileno 25mm com regulador duplo, aplicado 
as logomarcas padrão do programa, aplicada na técnica de serigrafia na 
versão negativa em 01 cor; no tamanho máximo de gravação: l13,0cm x 

12 kits 610,00 7.320,00 
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h10,0cm. 
BOLSA TRANSVERSAL DE LONA – PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE 
(OPÇÃO 3) 
Bolsa de lona 10 impermeável, na cor Bege, modelo transversal, com 
identificação do Programa de acordo com as especificações do manual de 
aplicação, aplicados em bordado. 
Medidas: C: 0,40 cm x H: 0,35 cm x L:0,20 cm. 

 
 

 
 
 

 Fornecedor: Dínamo Express Indústria e Comércio - Epp 
CNPJ: 04.267.668/0001-50                                                      Inscr. Estadual: 902.32741-05   
Endereço: Rua Minas Gerais, nº 220    Bairro: Campo Pequeno. 
Cidade: Colombo   UF: PR    
CEP: 83404-230     Telefone: (41)3324-3838 / (45)3254-5251/ (45) 9-9825-1171 
Contato: Maria Drager    
E-mail: dexpress@dexpress.com.br    dinamo3saude@gmail.com 
Valor total do orçamento: R$ 7.320,00 
Prazo de pagamento: 28 dias 
Frete, impostos: incluso. 
Prazo de entrega: 30 dias 
Validade da proposta: 60 dias 
Valores sujeitos a alterações 
Data: 23/02/2023 
Obs.: A Arte do municipio a ser utilizada deve ser enviada em arquivo: Corel Draw/PDF/ou 
vetor em alta resolução. 
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