
Detalhes Tecido Cor Mangas Costas Barras Etiquetas Forro Entretelas Bordado

1
ATENDENTE DE NUTRIÇÃO (COPEIRA) FEMININA 

JUMPER VERDE CLARO 
84

Colete feminino sem gola , 

acinturado com elático na parte 

de trás. Fechamento 

trespassado, 04 botões verdes, 

sendo 02 escondidos. Sem 

bolso.

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Verde Claro

Recorte na 

cintura com 

elástico.

Barra 

pespontada 

com 2,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

azul "Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", lado 

esquerdo superior

2
ATENDENTE DE NUTRIÇÃO (COPEIRA) FEMININA 

TOUCA BRANCA C/ DET VERDE CLARO 
23

Touca de tela para proteção dos 

cabelos, com elástico na parte de 

trás, confeccionada em brim 

leve, modelo feminino. Branca 

com detalhe verde frontal.

Microfibra 

Branca com 

detalhe em 

verde

3
AVENTAL FEMININO OXFORD BRANCO M/L COM 

LOGO ICESP E FFM 
191

Frente: Avental com vista lisa 

com 5 botões e caseado na 

vertical. 3 bolsos, sendo 1 à 

esquerda superior embitidos e 02 

chapados em ambos os lados. 

Gola social (padre), com decote 

em V.

Botão 1  = Poliéster com 2,0 cm 

Perolado 10

Microfibra / 

Tecelagem 

Panamericana 

Branca

Mangas 

longas, sem 

prega. Punho 

careca, 

medindo 2,0 

cm de 

largura.

Possui pala 

vertical 

traseira, com 

abertura de 

28 cm no 

centro 

inferior.

 São rebatidas 

na reta com a 

medida de 2,0 

cm de largura.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).

Laterais, Mangas e Recorte – 

Abertura lateral na vertical, 

em ambos os lados, de 17,5 

cm.

Costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta 

ou interloque.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 12.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado 1:  Logo 

símbolo do ICESP, 

escrita em azul "Instituto 

do Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina" na manga 

direita.

Bordado 2: Logo 

símbolo verde e em 

preto escrita "Fundação 

Faculdade de Medicina" 

na manga esquerda

4
AVENTAL FEMININO OXFORD BRANCO M/L COM 

LOGO ICESP E USP 
281

Frente: Avental com vista lisa 

com 5 botões e caseado na 

vertical. 3 bolsos, sendo 1 à 

esquerda superior embitidos e 02 

chapados em ambos os lados. 

Gola social (padre), com decote 

em V.

Botão 1  = Poliéster com 2,0 cm 

Perolado 10

Microfibra / 

Tecelagem 

Panamericana 

Branca

Mangas 

longas, sem 

prega. Punho 

careca, 

medindo 2,0 

cm de 

largura.

Possui pala 

vertical 

traseira, com 

abertura de 

28 cm no 

centro 

inferior.

São rebatidas 

na reta com a 

medida de 2,0 

cm de largura.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).

Laterais, Mangas e Recorte – 

Abertura lateral na vertical, 

em ambos os lados, de 17,5 

cm.

Costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta 

ou interloque.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 12.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado 1:  Logo 

símbolo do ICESP, 

escrita em azul "Instituto 

do Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina" na manga 

direita.

Bordado2: Logo verde 

símbolo e escrita 

"Medicina USP" na 

manga esquerda.
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5 BATA PARA GESTANTE 289

Frente: Bata lisa, com gola 

redonda, cordão na cintura de 

algodão com elastano.

Cordão de algodão com 

elastano, abaixo do busto, com 

caseado.

Algodão com 

elastano - 

Tecelagem Amni

Branca
Manga 7/8 

lisa.

Possui pala 

traseira e lisa 

para baixo

São rebatidas 

na reta com a 

medida de 0,5 

cm de largura.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).

Colante 100% algodão 

118g/m2 – marca 

Freudemberg cor - 

Branca

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta 

ou interloque.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 12.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: ICESP - FFM 

na manga esquerda na 

cor preto

PEÇAS SUPERIORES

ITEM

Aviamentos

PEÇA
QT. de 

material 
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6 CAMAREIRA TÚNICA FEMININA CIMENTO BÁSICO 71

Frente: Jaleco feminino, manga 

curta com detalhe em branco, 

com recorte social acinturado 

com amarração. Gola redonda 

tipo germânica e detalhe em 

branco. Fechamento com zíper 

frontal invisível. Corte vertical 

com vivo bicolor (branco) em 

toda a extensão, com 02 bolsos 

frontais. 

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Cinza 

estanho com 

branco

Curta

 Com pala e 

recortes na 

vertical

de 2,5 cm 

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", na manga 

esquerda.

7
CAMISETA FEMININA BRANCA MANGA CURTA 

DECOTE REDONDO 
3418

Frente: Camisa Feminina manga 

curta, sem gola e com decote 

redondo.

Algodão com 

elastano - 

Tecelagem 

Menegoti

Branca

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: ICESP - FFM 

na manga direita na cor 

preto

8
ENFERMAGEM COORDENADORA BLAZER 

FEMININO RISCA 709 CINZA GOLA ITALIANA 
31

Blazer feminino de manga longa, 

com gola social com recorte. 

Matingale largo traseiro. 

Fechamento frontal com 3 botões 

e dois bolsos embutidos sem 

lapela em cada lado inferior.

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Cinza 04 

com listras 

brancas 

 Manga longa 

sem botões 

no punho

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

 Logo escrito em branco 

"ICESP - FFM" na parte 

superior esquerda

9
ENFERMAGEM COORDENADORA COLETE 

FEMININO RISCA 709 CINZA GOLA ITALIANA 
34

Jaleco tipo colete feminino sem 

gola e sem mangas, acinturado 

com abotoamento escondido (04 

botões frontais cinzas).

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Fechamento frontal escondido 

com 2 bolsos sem lapela de vivo 

na parte frontal.

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Cinza 04 

com listras 

brancas 

Sem manga

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).  

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Logo escrito em branco 

"ICESP - FFM" na parte 

superior esquerda
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10 ENFERMEIRA FEMININA JUMPER BRANCO 583

Jumper trespassado sem gola 

com bolso lateral.

Colete feminino sem gola, sem 

manga e acinturado.

Fechamento trespassado, 02 

botões brancos, sendo 01 

escondido, 01 bolso inferior na 

lateral direita.

Botão Poliéster com 2,5 cm.

Detalhe: Cinza no bolso 

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Branco Sem manga

Barra 

pespontada 

com 2,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).  

100% polyester

 Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Logo símbolo do 

ICESP, escrita em azul 

"Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", no bolso lado 

direito inferior.

11
FARMÁCIA DA CONSOLAÇÃO FEMININA CAMISETA 

POLO SEM BOLSO (MALHA DE ALGODÃO) AZUL 

MARINHO 30 

46

Frente: Camiseta tipo pólo com 

gola em tecido de malha com 

poliéster e fechamento com 2 

botões perolado na parte frontal. 

Sem bolso.

Botões: de Poliéster com 1,2 cm 

Perolado - 02

Malha de algodão 

tipo piquet marca 

Caimam

Azul Marinho Curta Costas retas
de 1,5cm no 

próprio tecido

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", lado 

esquerdo superior

ITEM
QT. de 

material 

entregue

Descrição Aviamentos

Costura



12
HOTELARIA FEMININA BLAZER RISCA 709 01 

CHUMBO 
5

Blazer feminino de manga longa, 

com gola social com recorte. 

Matingale largo traseiro. 

Fechamento frontal com 3 botões 

e dois bolsos embutidos com 

lapela em cada lado inferior 

(escondida dentro do bolso).

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Chumbo 01 

com listras 

brancas

Manga longa 

sem botões 

no punho

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).  

100% polyester

 Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo escrito 

em branco "ICESP - 

FFM" na parte superior 

esquerda

13
HOTELARIA FEMININA COLETE RISCA 709 01 

CHUMBO 
8

Jaleco tipo colete feminino sem 

gola e sem mangas, acinturado 

com abotoamento escondido (04 

botões frontais cinzas).

Fechamento frontal escondido 

com 2 bolsos sem lapela de vivo 

na parte frontal.

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Chumbo 01 

com listras 

brancas

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo escrito 

em branco "ICESP - 

FFM" na parte superior 

esquerda

14 NUTRICIONISTA FEMININA JUMPER AZUL 91

Colete feminino sem gola, sem 

manga e acinturado.

Fechamento trespassado, 02 

botões azuis, sendo 01 

escondido, 01 bolso inferior na 

lateral direita.

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Azul 74 Sem manga

 Barra 

pespontada 

com 2,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.
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15 recep blazer feminino azul marinho oxford 138

Blazer feminino de manga longa, 

gola social com recorte. 

Matingale largo traseiro com 

fechamento de dois botões azuis. 

Fechamento frontal com 3 botões 

azuis e dois bolsos inferiores 

com lapelas largas em cada lado.

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Azul Náutico

Manga longa 

sem botões 

no punho

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", lado 

esquerdo superior

16 recep colete feminino azul marinho oxford 155

Jaleco tipo colete feminino sem 

gola e sem mangas, acinturado 

com abotoamento escondido (04 

botões frontais azuis).

Fechamento frontal escondido 

com 2 bolsos sem lapela de vivo 

na parte frontal.

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Azul Náutico

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", lado 

esquerdo superior

17
RECEP SUPERVISORA BLAZER FEMININO RISCA 

731 AZUL 
11

Blazer feminino de manga longa, 

gola social com recorte. 

Matingale largo traseiro com 

fechamento de dois botões azuis. 

Fechamento frontal com 3 botões 

azuis e dois bolsos inferiores 

com lapelas largas em cada lado.

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Azul escuro 

com risca 

azul 

Manga longa 

sem botões 

no punho

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo escrito 

em azul "ICESP - FFM" 

na parte superior 

esquerda

ITEM
QT. de 

material 

entregue

Descrição Aviamentos

Costura



18
RECEP SUPERVISORA COLETE FEMININO RISCA 

731 AZUL 
33

Jaleco tipo colete feminino sem 

gola e sem mangas, acinturado 

com abotoamento escondido (04 

botões frontais azuis).

Botão Poliéster com 2,5 cm 5 

unidades

Fechamento frontal escondido 

com 2 bolsos sem lapela de vivo 

na parte frontal.

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Azul escuro 

com risca 

azul 

 Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo escrito 

em azul "ICESP - FFM" 

na parte superior 

esquerda

19
SUPRIMENTOS FEMININO CAMISETA POLO SEM 

BOLSO (MALHA DE ALGODÃO) VERDE 30 
113

Frente: Camiseta tipo pólo com 

gola em tecido de malha com 

poliéster e fechamento com 2 

botões perolado na parte frontal. 

Sem bolso.

Botões: de Poliéster com 1,2 cm 

Perolado - 02

Malha de algodão 

tipo piquet marca 

Caimam

Verde 

Escuro
Curta Costas retas

de 1,5cm no 

próprio tecido

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).  

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", lado 

esquerdo superior

Detalhes Tecido Cor Mangas Costas Barras Etiquetas Forro Entretelas Bordado

20
TÉCNICA DE ENFERMAGEM FEMININA JUMPER 

CINZA GELO 
1253

Colete feminino sem gola, sem 

manga e acinturado.

Fechamento trespassado, 02 

botões cinzas, sendo 01 

escondido, 01 bolso inferior na 

lateral direita.

Detalhe: Branco no bolso 

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Cinza
Sem manga e 

acinturado.

Barra 

pespontada 

com 2,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça e 

informações de 

fabricação.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

 Colante 100%  

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg 

Laterais e  Recorte – costura 

aberta, chuleado no overloque 

e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta. 

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: 4 pontos/cm 

a 5 pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

azul "Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", no bolso.

21
ATENDENTE DE NUTRIÇÃO (COPEIRO) MASCULINO 

BANDANA BRANCA C/ DET VERDE 90 
4

Bandana para proteção dos 

cabelos, com elástico, 

confeccionada em brim leve, 

modelo masculino. Verde com 

detalhe branco.

Brim Verde Claro

22
ATENDENTE DE NUTRIÇÃO (COPEIRO) MASCULINO 

JALECO M/C BRANCO C/ DET VERDE 90 
28

Frente: Jaleco masculino curto 

abaixo do quadril  de  mangas 

curtas, com  duas folhas. 

Fechamento com 05 botões 

brancos aparentes. Gola tipo 

social com recortes. Com 02 

bolsos, um em cada lado inferior. 

Mangas curtas e barras 

arrematadas.

Lateral: Abertura de 14 cm em 

ambas as laterais.

Detalhe: Bicolor Verde nos 

bolsos.

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Branco Manga curta Arrematadas

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Decotes – costuradas na reta.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

azul "Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", lado 

esquerdo superior

23
AVENTAL MASCULINO OXFORD BRANCO M/L COM 

LOGO ICESP E FFM 
86

Frente: Avental com vista lisa 

com 5 botões e caseado na 

vertical. Gola blazer social com 

recorte. 3 Bolsos chapados e 

pespontados na frente, sendo 1 

aparente à esquerda superior e 2 

inferiores em ambos os lados.

Botão 1  = Poliéster com 2,0 cm 

Perolado 10

Microfibra / 

Tecelagem 

Panamericana 

Branca

Mangas 

longas, sem 

prega. Punho 

careca, 

medindo 2,0 

cm de 

largura.

Possui pala 

vertical 

traseira, com 

abertura de 

28 cm no 

centro 

inferior. 

Possui faixa 

horizontal, 

com 5,0 cm.

São rebatidas 

na reta com a 

medida de 2,0 

cm de largura.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).

Laterais, Mangas e Recorte – 

Abertura lateral na vertical, 

em ambos os lados, de 17,5 

cm.

Costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta 

ou interloque.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 12.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado 1:  Logo 

símbolo do ICESP, 

escrita em azul "Instituto 

do Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina" na manga 

direita.

Bordado 2: Logo 

símbolo verde e em 

preto escrita "Fundação 

Faculdade de Medicina" 

na manga esquerda

ITEM
QT. de 

material 

entregue

Descrição Aviamentos

Costura



24
AVENTAL MASCULINO OXFORD BRANCO M/L COM 

LOGO ICESP E USP 
228

Frente: Avental com vista lisa 

com 5 botões e caseado na 

vertical. Gola blazer social com 

recorte. 3 Bolsos chapados e 

pespontados na frente, sendo 1 

aparente à esquerda superior e 2 

inferiores em ambos os lados.

Botão 1  = Poliéster com 2,0 cm 

Perolado 10

Microfibra / 

Tecelagem 

Panamericana 

Branca

Mangas 

longas, sem 

prega. Punho 

careca, 

medindo 2,0 

cm de 

largura.

Possui pala 

vertical 

traseira, com 

abertura de 

28 cm no 

centro 

inferior. 

Possui faixa 

horizontal, 

com 5,0 cm.

São rebatidas 

na reta com a 

medida de 2,0 

cm de largura.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).

Laterais, Mangas e Recorte – 

Abertura lateral na vertical, 

em ambos os lados, de 17,5 

cm.

Costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta 

ou interloque.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 12.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado 1:  Logo 

símbolo do ICESP, 

escrita em azul "Instituto 

do Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina" na manga 

direita.

Bordado2: Logo verde 

símbolo e escrita 

"Medicina USP" na 

manga esquerda.

Detalhes Tecido Cor Mangas Costas Barras Etiquetas Forro Entretelas Bordado

25 CAMISA MASCULINA M/L BRANCA 427

Frente: Camisa com vista lisa 

com 7 botões e caseado na 

vertical. Colarinho entretelado. 

Bolso chapado e pespontado na 

frente lado esquerdo. Botâo 

interno no colarinho dos dois 

lados para estruturar a gola e a 

gravata.

Botão 1 = Poliéster com 1,2 cm 

Perolado 10

Algodão com 

poliéster Toyobo
Branca

Longa com 

uma prega 

batida, 

próximo à 

abertura da 

carcela. 

Punho 

medindo 6,5 

cm de largura 

e fechado 

com botão. 

Caseado na 

horizontal 

medindo 1,8 

cm.

Possui pala 

traseira e lisa 

para baixo.

 São rebatidas 

na reta com a 

medida de 0,5 

cm de largura.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ).

Colante 100% algodão 

118g/m2 – marca 

Freudemberg cor - 

Branca

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta 

ou interloque.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 12.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo do 

ICESP no bolso.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

azul "Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", no bolso.

26
CAMISETA MASCULINA BRANCA MANGA CURTA 

BÁSICA 
343

Frente: Camisa masculina manga 

curta, com gola de 2 cm e com 

decote redondo.

Algodão Branca

Barra 

pespontada 

com 1,0 cm.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: ICESP - FFM 

na manga direita na cor 

preto

27
ENFERMAGEM COORDENADOR BLAZER 

MASCULINO RISCA 709 CINZA 
1

Blazer Masculino tipo terno de 

manga longa, com manga duas 

folhas. Fechamento com 3 

botões de massa. Gola social 

com recorte, com entretela de 

tecido da marca Freudemberg. 

Com três botões cinzas frontais. 

Com 02 bolsos inferiores com 

lapelas em ambos os lados.

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Cinza 04 

com listras 

brancas 

Manga longa 

com 03 

botões no 

punho

Retas com 

flaps 

(abertura na 

parte superior 

com 20 cm)

Arrematadas 

pelo forro.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). Localização: 

lateral esquerda

100% polyester

Colante 100% algodão 

118g/m2 – marca 

Freudemberg

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Logo escrito em branco 

"ICESP - FFM" na parte 

superior esquerda

28
ENFERMEIRO MASCULINO JALECO M/C BRANCO C/ 

DET CINZA 
75

Frente: Jaleco masculino curto 

abaixo do quadril  de  mangas 

curtas, com  duas folhas. 

Fechamento com 05 botões 

brancos aparentes. Gola tipo 

social com recortes. Com 02 

bolsos, um em cada lado inferior. 

Mangas curtas e barras 

arrematadas.

Lateral: Abertura de 14 cm em 

ambas as laterais.

Detalhe: Bicolor Cinza nos bolsos

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Branco

 Mangas 

curtas e 

barras 

arrematadas.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Decotes – costuradas na reta.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Logo símbolo do 

ICESP, escrita em azul 

"Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", lado 

esquerdo superior

ITEM
QT. de 

material 

entregue

Descrição Aviamentos

Costura



29
FARMÁCIA DA CONSOLAÇÃO MASCULINA 

CAMISETA POLO COM BOLSO (MALHA DE 

ALGODÃO) AZUL MARINHO 30 

40

Frente: Camiseta tipo pólo com 

gola em tecido de malha com 

poliéster e fechamento com 2 

botões perolado na parte frontal, 

com bolso do lado esquerdo 

superior.

Botões: Poliéster com 1,2 cm 

Perolado - 02

Malha de algodão 

tipo piquet marca 

Caimam

Azul Marinho Curta Costas retas
de 1,5 cm no 

próprio tecido

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.

Detalhes Tecido Cor Mangas Costas Barras Etiquetas Forro Entretelas Bordado

30 GRAVATA AZUL RECEPÇÃO 90
Gravata em degradê azul com 

listras na diagonal.
Microfibra Azul Náutico

31
GRAVATA CINZA COORDENADOR ENFERMAGEM / 

HOTELARIA
13

Gravata listrada em tons cinzas 

claro e escuro.
Microfibra Cinza

32 GRAVATA VERMELHA SUPERVISOR DE RECEPÇÃO 6
Gravata em degradê vermelha 

com listras na diagonal.
Microfibra Vermelha

33 HOTELARIA MASCULINA BLAZER ESTANHO 1

Blazer Masculino tipo terno de 

manga longa, com manga duas 

folhas. Fechamento com 3 

botões de massa. Gola social 

com recorte, Com entretela de 

tecido da marca Freudemberg. 

Com três botões cinzas frontais. 

Com 02 bolsos inferiores com 

lapelas em ambos os lados.

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Cinza 

Estanho

Manga longa 

com 03 

botões no 

punho

 Retas com 

flaps 

(abertura na 

parte superior 

com 20 cm).

Arrematadas 

pelo forro.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). Localização: 

lateral esquerda

100% polyester

Colante 100% algodão 

118g/m2 – marca 

Freudemberg

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", lado 

esquerdo superior

34
MANUTENÇÃO PREDIAL CAMISETA POLO 

MASCULINA C/ BOLSO (MALHA DE ALGODÃO) AZUL 
8

Frente: Camiseta tipo pólo com 

gola em tecido de malha com 

poliester e fechamento com 2 

botões perolado na parte frontal, 

com bolso do lado esquerdo 

superior.

Botões: Poliéster com 1,2 cm 

Perolado - 02

Malha de algodão 

tipo piquet marca 

Caimam

Azul Bic Curta  Costas retas
de 1,5 cm no 

próprio tecido

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.

35
MANUTENÇÃO PREDIAL JALECO MASCULINO TIPO 

CAPA - M/C - C/1 BOLSO TERBRIM AZUL 
6

Jaleco masculino longo de  

mangas curtas, com  duas 

folhas. Fechamento com 05 

botões perolado aparentes. Gola 

tipo social com recortes. 01 bolso 

superior esquerdo. 02 bolsos 

inferiores aparentes.

Detalhe: Bicolor Azul Claro nos 

bolsos, nas mangas e na gola.

Terbrim marca 

Santista
Azul Bic

Manga 

curtas, 

detalhe 

bicolor (azul 

claro)

Com faixa 

horizontal na 

altura do 

quadril com 

4,5 cm. Na 

parte inferior 

com 28 cm.

Arrematadas

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.

36
MENSAGEIRO DOLMAN MANGA LONGA 

MASCULINO ESTANHO C/ TITÂNIO 
12

Dolmam masculino de manga 

longa. Frente inteira com 

fechamento de 1 botão na gola e 

demais 05 botões escondidos. 

Dois bolsos inferiores embutidos 

Entretela de tecido da marca 

Freudemberg em carcela interna. 

Gola tipo padre na cor titânio. 

Nas costas, duas aberturas na 

parte inferior com 20 cm.

Estanho com 

detalhes na cor 

titânio

Estanho com 

detalhes na 

cor titânio

Mangas 

longas com 

terminação 

em costura 

reta no punho 

e alamares 

nas mangas 

em cor titânio 

e botão 

estanho

Arrematadas 

pelo forro.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

100% polyester

Colante 100% algodão 

118g/m2 – marca 

Freudemberg

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", lado 

esquerdo superior

ITEM
QT. de 

material 

entregue

Descrição Aviamentos

Costura



37
NUTRICIONISTA MASCULINO CAMISETA POLO C/ 

BOLSO BRANCA 
16

Frente: Camiseta tipo pólo com 

gola em tecido de malha com 

poliéster e fechamento com 2 

botões perolados na parte frontal, 

com bolso do lado esquerdo 

superior.

Botões: Poliéster com 1,2 cm 

Perolado - 02

Malha de algodão 

tipo piquet marca 

Caimam

Branca  Curta  Costas retas
De 1,5 cm no 

próprio tecido

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

azul "Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", no bolso.

Detalhes Tecido Cor Mangas Costas Barras Etiquetas Forro Entretelas Bordado

38
NUTRICIONISTA MASCULINO JALECO M/C BRANCO 

C/ DET AZUL 
5

Frente: Jaleco masculino curto 

abaixo do quadril  de  mangas 

curtas, com  duas folhas. 

Fechamento com 05 botões 

brancos aparentes. Gola tipo 

social com recortes. Com 02 

bolsos, um em cada lado inferior. 

Mangas curtas e barras 

arrematadas.

Lateral: Abertura de 14 cm em 

ambas as laterais.

Detalhe: Bicolor Azul nos bolsos

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Branco  Manga curta Arrematadas

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

azul "Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", lado 

esquerdo superior

39 recep blazer masculino azul marinho oxford 49

Blazer Masculino tipo terno de 

manga longa, com manga duas 

folhas com fechamento com 3 

botões de massa. Gola social 

com recorte, com entretela de 

tecido da marca Freudemberg. 

Com três botões azuis frontais. 

Com 02 bolsos inferiores com 

lapelas em ambos os lados.

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Azul Náutico
Retas sem 

flaps.

Arrematadas 

pelo forro.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça. 

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). Localização: 

lateral esquerda.

100% polyester

Colante 100% algodão 

118g/m2 – marca 

Freudemberg

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", lado 

esquerdo superior

40
RECEP SUPERVISOR BLAZER MASCULINO RISCA 

731 AZUL 
1

Blazer Masculino tipo terno de 

manga longa, com manga duas 

folhas com fechamento com 3 

botões de massa. Gola social 

com recorte, com entretela de 

tecido da marca Freudemberg. 

Com três botões azuis frontais. 

Com três bolsos, sem 01 superior 

embutido a esquerda e 02 

inferiores com lapelas em ambos 

os lados.

Risca de Giz nº 

731 marca 

Sanyotex

Azul escuro 

com risca 

azul 

Retas com 

flaps 

(abertura na 

parte superior 

com 20 cm).

Arrematadas 

pelo forro.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). Localização: 

lateral esquerda. 

100% polyester

 Colante 100% 

algodão 118g/m2 – 

marca Freudemberg

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Bordado: Logo escrito 

em azul "ICESP - FFM" 

na parte superior 

esquerda

41
ROUPEIRO MASCULINO CAMISETA POLO COM 

BOLSO (MALHA DE ALGODÃO) CINZA CHUMBO 
65

Frente: Camiseta tipo pólo com 

gola em tecido de malha com 

poliester e fechamento com 2 

botões perolado na parte frontal, 

com bolso do lado esquerdo 

superior.

Botões: Poliéster com 1,2 cm 

Perolado - 02

Malha de algodão 

tipo piquet marca 

Caimam

Cinza 

Chumbo
Curta Costas retas

de 1,5 cm no 

próprio tecido

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.

42
SUPRIMENTOS MASCULINO CAMISETA POLO COM 

BOLSO (MALHA DE ALGODÃO) VERDE 30 
153

Frente: Camiseta tipo pólo com 

gola em tecido de malha com 

poliester e fechamento com 2 

botões perolado na parte frontal, 

com bolso do lado esquerdo 

superior.

Botões: Poliéster com 1,2 cm 

Perolado - 02

Malha de algodão 

tipo piquet marca 

Caimam

Verde 

Escuro
Curta Costas retas

de 1,5 cm no 

próprio tecido

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

branco "Instituto do 

Câncer do Estado de 

São Paulo Octavio Frias 

de Oliveira" e 

"Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.

ITEM
QT. de 

material 

entregue

Descrição Aviamentos

Costura



Detalhes Tecido Cor Mangas Costas Barras Etiquetas Forro Entretelas Bordado

43
TÉCNICO DE ENFERMAGEM MASCULINO JALECO 

M/C CINZA GELO C/ DET BRANCO 
158

Frente: Jaleco masculino curto 

abaixo do quadril  de  mangas 

curtas, com  duas folhas. 

Fechamento com 05 botões 

cinzas aparentes. Gola tipo social 

com recortes. Com 02 bolsos, um 

em cada lado inferior. Mangas 

curtas e barras arrematadas.

Lateral: Abertura de 14 cm em 

ambas as laterais.

Detalhe: Bicolor Branco nos 

bolsos

Oxford Inovatore - 

Tecelagem 

Focus

Cinza

Mangas 

curtas e 

barras 

arrematadas.

Etiqueta 01 – contém 

informações de 

instruções de lavagem, 

composição dos tecidos, 

tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as 

informações do 

fabricante (razão social, 

CNPJ). 

Laterais, Mangas e Recorte – 

costura aberta, chuleado no 

overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque 

deverá ser realizado com 

agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm.

Reta: de 4 

pontos/cm a 5 

pontos/cm

Bordado: Logo símbolo 

do ICESP, escrita em 

azul "Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de 

Oliveira" e "Fundação 

Faculadade de 

Medicina", lado 

esquerdo superior

ITEM
QT. de 

material 

entregue

Descrição Aviamentos

Costura


