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M
DESCRIÇÃO QUANT.

JUSTIFICATIVA/ 

NOME DO EVENTO

1

Blocos para anotações, papel supreme 2

temas formato 15,0 cm x 20,0 cm (fechado)

42,5 x 15,0 cm (aberto), impressos no cartão

supre gramas para capa / contra capa a 4/0

cores. Miolo no papel off – set 90 gramas a 4/0

cores, com 50 fls, acabamento colado, corte,

refile simples e serrilhado, arte fornecida

posteriormente.

2

Caneta em plástico impressa em silk screen 4

cores, carga da caneta na cor azul, arte

fornecida posteriormente, 08 temas.

3

Cartaz no formato A3, impressão off-set, em

policromia até 100 temas, em papel couché

fosco, 150 g, acabamento refilado, arte

fornecida posteriormente.

4

Folder no formato aberto A4, impressão off-

set, em policromia, em papel couchê,

acabamento com dobras, refilados, arte

fornecida posteriormente, podendo variar em

até 100 temas.

5

Pasta em nylon, cor azul,com 02 bolsos vinil

cristal internos med: 30x20 cm com ziper e

encaixes para celular e caneta, podendo variar

em até 50 temas.

6

Pasta zip zap, impressão em policromia, para

eventos de diversos departamentos, arte

fornecida posteriormente.

7

Pasta colecionador em vinil azul, impresso

em policromia na capa, com logos, arte

fornecida posteriormente, podendo variar em

até 40 temas.

8

Sacolas em tactel com alça medindo 40x35

cm, logomarca da instituição, para transporte

de livros para atender as bibliotecas, feiras e

eventos, arte fornecida posteriormente.

9

Ecobags em algodão cru, med: 35x40 cm

com alça em gorgurão e impressão em

policromia.



10

Bolsa em lona crua ecologicamente correta

em algodão, espessura de 70 microns, fecho

em ziper nº: 08 com puxador e cursor em

metal, ziper da mesma cor da bolsa, costura

reforçada e pespontada interna do fole em

e.v.a, com espessura de 3mm, forrado com o

emso material da bolsa, 10x35 cm. Abas

reforçadas e pespontada em toda aba, com o

mesmo material da bolsa, detalhe em couro na

aba, 35x10 cm, impressão em baixo e alto

relevo, alça tiracolo 100% algodão, espessura

230 microns, 30mm x 1,55m, com regulador de

altura na lateral, tamanho 10x15 cm, com aba

e fecho de velcro 50x30mm, arte fornecida

posteriormente, podendo variar em até 20

temas.

11

Bolsa em PVC 600, medindo 35x30 cm com

divisórias, zíper, bolso e alça transparente

silkado com logo do evento, arte fornecida

posteriormente.

12

Blusa em malha fio 30, em varias cores,

ecologicamente correta com manga,

estampada em policromia tamanho A3, frente

e verso, arte fornecida posteriormente, grade

de tamanhos: P, M, G,GG, podendo variar em

até 20 temas.

13

Camisas em dry fit 100% poliéster, G para

uso em diversos eventos e feiras, cores e

logomarcas a ser fornecida posteriormente,

tamanhos P,M,G E G

14

Camisa gola polo masculina com bolso

comum frontal no peito esquerdo, cores

variadas, bordado com logomarca. Piquê

misto. Grade de tamanhos: P, M, G,GG.

15

Boné em tactel, cores variadas, para uso em

feiras e eventos silkado em policromia frente e

lados, arte fornecida posteriormente, tam:

único

16

Boton em metal fundido, recortado no formato

do brasão da ufc em alto e baixo relevo nas

cores originais, med: 2 cm de altura por 1,5

cm de largura com alfinete para fechamento,

arte fornecida posteriormente.

17

Garrafa em plástico squeeze personalizada,

soprado maleável, tampa

polietileno rosqueável e vedação perfeita,bico

em pvc retrátil, dosador,produzido com matéria

prima virgem e certificada, garante grau de

toxidade de pigmento zero (atóxico) gravação

em silk capacidade 500ml, arte fornecida 



18

Crachás em papel 40kg para congresso,

eventos, seminários, feiras dos diversos

departamentos da instituição, com cordão, arte

fornecida posteriormente até 100 temas.

Tamanho: 14cm x 10cm.

19

Banners em lona fronth light, marca 3M ou

similar, 380g med: 1,20 x 0,90 m, impressão

digital colorida, acabamento bastão e cordões

em nylon, arte fornecida posteriormente,

podendo variar em até 30 temas. 

20

Banner em lona fronth light, marca 3m ou

similar, impressão digital colorida, acabamento

bastão e cordões, arte e tamanho fornecida

posteriormente, quantidade podendo variar em

até 10 temas.

21

Faixa em tecido cru, algodão ecologicamente

correto com barrotes e cordas nas laterais para

seminários, congressos, eventos, instaladas

nos locais, arte e tamanhos fornecido

posteriormente.

22

Crachás funcionais em PVC brilhoso com

foto, cordão azul marinho com inscrição em

branco, modelo conforme ANEXO I, fotos a

serem tiradas nos diversos setores da UFC,

inclusive nos campi do interior, medindo 8,5cm

x 5,5cm. 

23

Elásticos para processos, med: 50cmx5 cm

com impressão do nome da instituição (ufc).

elástico azul com letras brancas.

24

Adesivo em vinil plástico 3M SCOOTH CAL

PLUS ou similar, esp. 0,08cm, med: 40x8 cm,

em adesivo leitoso, policromia total, silkada,

com tratamento UV FEV, arte fornecida

posteriormente, quantidade podendo variar em

até 5 temas.

25

Adesivo em vinil plástico 3m SCOOTH CAL

PLUS, ou similar, esp. 0,08 cm, med: 25x20

cm, em adesivo leitoso, policromia total,

silkada, arte fornecida posteriormente,

quantidade podendo variar em até 6 temas.

26

Adesivo em vinil plástico 3M SCOOTH CAL

PLUS, ou similar, esp. 0,08 cm, med: 45cm x

45cm, em adesivo leitoso, policromia total,

silkado, com tratamento UV FeV, arte

fornecida posteriormente, quantidade podendo

variar em até 10 temas.

27

Adesivo em vinil plástico 3M SCOOTH CAL

PLUS, ou similar esp. 0,08 cm, med: 70cm x

35 cm, em adesivo leitoso, policromia total,

silkado, com tratamento UV FeV, arte

fornecida posteriormente, quantidade podendo

variar em até 10 temas.



28

Adesivo em vinil 3M SCOOTH CAL PLUS, ou

similar, esp. 0,08cm, leitoso com impressão

policromia invertida med: 10cm x 10cm para

vidro de veículo. Arte com até 7 cores.

29

Adesivo em vinil 3M LEITOSO, ou similar,

com impressão policromia invertida med: 7cm

x 7cm, para vidro de veículo. arte com até 7

cores.

30

Adesivo em vinil 3M LEITOSO, ou similar,

com impressão policromia invertida med: 9cm

x 6cm para vidro de veículo. arte com até 7

cores.

31

Jaleco em oxford ( 100% poliester), com

nervuras na cor branca na altura da cintura,

abertura nas laterais para acesso a vestimenta

interna, abotoamento frontal,fenda nas costas

e manga 3/4, com logomarca bordada nas

cores originais. grade de tamanhos: P, M,

G,GG.

32

Jalecos em two way,cores variadas, bordados 

logo da instituição em 04 cores. Grade de 

tamanhos: P, M, G,GG.

33

Camisa feminina, (futebol, futsal, e

handebol), cor azul 100% poliéster, TAM: P,

M, G e GG, de manga raglan, recortes

contrastantes na gola e nas mangas na cor

amarela. na frente brasão da instituição 8cm x

5cm(alt. x larg.), com nome da instituição

abaixo do brasão no lado esquerdo do peito,

01 brasão do lado direito do peito do mesmo

tamanho do brasão da instituição, número no

centro da camisa, faixa amarela vertical em

toda frente sob o brasão da instituição na

mesma largura deste. nas costas nome da

instituição (10cm alt. x 20cm largura.) acima do

número, nome ceará(10cm alt. x 20cm lar.)

abaixo do número, pinturas em silk na cor

amarela

34

Camisa feminina, (futebol, futsal, e

handebol cor amarela ), 100% poliéster, tam: 

P, M, G e GG , de manga raglan, recortes

contrastantes na gola e nas mangas na cor

azul. na frente brasão da instituição 8cm x

5cm(alt. x larg.) com nome instituição abaixo

do brasão no lado esquerdo do peito, 01

brasão do lado direito do peito do mesmo

tamanho do brasão da instituição, número no

centro da camisa, faixa azul vertical em toda

frente sob o brasão da UFC na mesma largura

deste. nas costas nome da instituição (10cm

alt. x 20cm lar.) acima do número, nome

CEARÁ(10cm alt. x 20cm lar.) abaixo do

número, pinturas em silk na cor amarela.



35

Camisa masculina, (futebol, futsal, e

handebol), cor amarela 100% poliéster, tam: 

P, M, G e GG, de manga raglan, recortes

contrastantes na gola e nas mangas na cor

azul. na frente brasão da instituição 8cm x

5cm(alt. x lar.) com nome da instituição abaixo

do brasão no lado esquerdo do peito, 01

brasão da do lado direito do peito do mesmo

tamanho do brasão da instituição, número no

centro da camisa, faixa azul vertical em toda

frente sob o brasão da instituição na mesma

largura deste. nas costas nome da instituição

10cm x 20cm(alt. x lar.) acima do número,

nome ceará(10cm alt.X 20cm larg.) abaixo do

número, pinturas em silk na cor azul.

36

Camisa feminina, (basquete e vôlei), cor azul

100% poliéster, tam: P,M, G e GG, regata,

recortes contrastantes na gola e nas cavas na

cor amarela, na frente brasão da instituição

(8cm alt x 5cm larg) com nome da instituição

abaixo do brasão no lado esquerdo do peito,

01 brasão do lado direito do peito do mesmo

tamanho do brasão da instituição, número no

centro da camisa, faixa amarela vertical em

toda frente, sob o brasão da instituição na

mesma largura deste. nas costas nome da

instituição (10cm alt.x 20cm lar.) acima do

número, nome ceará (10cm alt.x 20cm

lar.)abaixo do número, pinturas em silk na cor

amarela.

37

Camisa feminina, (basquete e vôlei), cor

amarela 100% poliéster, tam: P,M, G e GG,

regata, recortes contrastantes na gola e nas

cavas na cor azul, na frente brasão da

instituição 8cm x 5cm (alt. x larg.) com nome

da instituição abaixo do brasão no lado

esquerdo do peito, 01 brasão do lado direito do

peito do mesmo tamanho do brasão da

instituição, número no centro da camisa, faixa

azul vertical em toda frente sob o brasão da

instituição na mesma largura deste. nas costas

nome da instituição 10cm x 20cm (alt. x larg.)

acima do número, nome ceará (10cm alt.x

20cm larg.) abaixo do número, pinturas em silk

na cor amarela.



38

Camisa masculina, (basquete e vôlei), cor

azul 100% poliéster, tam: P, M, G e GG,

regata, recortes contrastantes na gola e nas

cavas na cor amarela. na frente brasão da

instituição (8cm alt x 5cm larg) com nome

instituição abaixo do brasão no lado esquerdo

do peito, 01 brasão do lado direito do peito do

mesmo tamanho do brasão da instituição,

número no centro da camisa, faixa amarela

vertical em toda frente sob o brasão da

instituição na mesma largura deste. nas costas

nome da instituição 10cm x 20cm(alt. x larg.)

acima do número, nome ceará (10cm alt.x

20cm lar.) abaixo do número, pinturas em silk

na cor amarela.

39

Camisa feminina, (atletismo), cor amarela

100% poliéster, vários tamanhos, regata,

recortes contrastantes na gola e nas cavas na

cor azul. na frente brasão da instituição (8cm

alt x 5cm larg) com nome da instituição abaixo

do brasão no lado esquerdo do peito, 01

brasão do lado direito do peito do mesmo

tamanho do brasão da instituição, faixa azul

vertical em toda frente sob o brasão da

instituição na mesma largura deste. nas costas

nome UFC,10cm x 20cm (alt. x larg.) parte

superior, nome Ceará(10cm alt.x 20cm larg.)

parte inferior. pinturas em silk na cor amarela.

40

Camisa masculina (atletismo) na cor amarela,

100% poliéster, TAM: P, M, G e GG, regata,

recortes contrastantes na gola e nas cavas na

cor azul. Na frente brasão da instituição 8cm x

5cm (alt. X lar.) Com nome ufc abaixo do

brasão no lado esquerdo do peito, 01 brasão

do lado direito do peito do mesmo tamanho do

brasão da instituição, faixa azul vertical em

toda frente sob o brasão da instituição na

mesma largura deste. Nas costas nome da

instituição 10cm x 20 cm (alt. X lar.) Parte

superior, nome ceará com letras do mesmo

tamanho do nome da instituição parte inferior.

Pinturas em silk na cor amarela.

41

camisa de treino sem mangas, dupla face

nas cores azul e amarelo, 100% poliéster,

c/brasão da instituição nas cores originais e

tam: 8cmx5cm(alt.xlarg.) impresso na frente e

nas costas, nome da instituição tamanho

3cmx5cm(alt.xlarg.) abaixo dos brasões.



42

Camisa de passeio unissex, na cor branca,

em malha fria, tam: P, M G E GG, de manga

raglan, recortes contrastantes na gola e nas

mangas na cor verde. Na frente, brasão (8cm

alt x 5cm larg) com nome da instituição abaixo

do brasão no lado esquerdo do peito, faixa

amarela vertical em toda frente sob o brasão

da instituição na mesma largura deste. Nas

costas, nome da instituição (10cm alt. x 20 cm

larg.), na parte superior, nome desporto na

parte inferior com letras do mesmo tamanho

do nome da instituição, pinturas em silk na cor

amarela

43

Short feminino, cor azul, tam: P, M G E GG,

em helanca, forrado, elásticos no cós, brasão

da instituição (8cm alt x 5 cm lar.) com nome

abaixo do brasão do lado direito da frente do

calção e número do lado esquerdo. pintura em

silk.

44

CALÇÃO MASCULINO,cor azul, c/suporte,

elástico e córdão no cós, 100% poliéster,

brasão da instituição(8cm alt. x 5 cm lar.) com

nome abaixo do brasão do lado direito da

frente do calção e número do lado esquerdo.

pintural em silk na cor amarela.

45

Meião para futebol e futsal, na cor branca,

composição: 74% poliamida, 23% algodão e

3% elastano. 

46

Meião para futebol e futsal na cor azul,

composição: 74% poliamida, 23% algodão e

3% elastano.

47

Calças em tactel, cores variadas, tamanhos: P-

M-G-GG, com bolso faca e trazeira com frizo

nas laterais.

48

Placa de inauguração em vidro 8mm,

impresso em policromia, invertido com logos

coloridos e prolongadores em aço escovado,

méd. 60cm x 40cm, arte fornecida

posteriormente.

49

Placa de inauguração em alumínio

anodizado, com penetração minima de 25

microns sobreposto no granito verde Ubatuba,

04 botões em aço escovado méd: 80 cm x 60

cm, com logomarca da instituição em

policromia,com tecido em cetim para descerrar

a placa, com linguagem em português e brayle,

arte fornecida posteriormente, garantia de 10

anos, instalada nos respectivos locais (em todo

o estado do ceará).



50

Placa de comunicação visual, em alumínio

anodizado, com penetração minima de 25

microns méd: 50cm x 15cm 2mm espessura,

com logo colorida, cercadura, letras encaixes

com jotinha pretas, com linguagem em

português e brayle, informações fornecidas

posteriormente, garantia de 10 anos.

51

Placa de comunicação visual, em alumínio

anodizado, com penetração minima de 25

microns méd: 80cm x 40cm 2mm espessura,

frente e verso, com logo colorida, cercadura,

letras encaixes com jotinha pretas, com

linguagem em português e brayle,

informações fornecidas posteriormente,

garantia de 10 anos.

52

Placa de comunicação visual, em alumínio

anodizado, com penetração minima de 25

microns méd: 35cm x 8cm 2mm espessura,

com logo colorida, cercadura, letras encaixes

com jotinha pretas com linguagem em

português e brayle. (arte fornecida

posteriormente),,(garantia 10 anos).

53

Pictograma em alumínio anodizado, com

penetração mínima de 25 microns, med: 20cm

x 15cm 2mm espessura, com logo colorida,

cercadura, letras encaixes com jotinha pretas,

com linguagem em português e brayle para

uso da inclusão e acessibilidade , informações

fornecidas posteriormente, garantia de 10

anOS

54

Placa de homenagem em aço inoxidável 340,

chapa 22 com logo da instituição com dizeres

impressos em vinil escovado 3m, em maleta

de veludo azul marinho com texto oferecido

pelo órgão e entregue em tempo hábil, arte

fornecida posteriormente tamanho do estojo:

20 cm x 15 cm

55

Plaquetas em alumínio anodizado com 

penetração minima de 25 microns silkado com

tinta indelével méd: 5x2 cm com furos, logo

nas cores originais, abiongados e numeração

pantografada com até 08 dígitos arte fornecida

posteriormente, garantia de 10 anos.

56

Placa em bronze fundido, personalizado,

méd. 1,50m x 1,00 m. arte fornecida

posteriormente, poderão ser instaladas nos

campi da UFC, com 100 temas e nomes.

57
Letras caixa alta, recortada em inox com 40

cm de altura com 3 cm de espessura

58

BRASÃO DA UFC, recortado em inox, baixo e

alto relevo, pintura em policromia e verniz com

1,00 metro de altura.



59

Troféu, em aço inox, resinado, estilizado,

personalizado, recortado a laser com detalhes

em acrílico estilo torre, med: 40 cm de altura

com base de granito, arte fornecida

posteriormente.

60

Troféu, em aço inox, resinado, estilizado,

personalizado, recortado a laser com detalhes

em acrílico estilo torre, med: 20 cm de altura

com base de granito, arte fornecida

posteriormente.

61

Troféu, em aço inox, resinado, estilizado,

personalizado, recortado a laser com detalhes

em acrílico estilo torre, med: 15 cm de altura

com base de granito, arte fornecida

posteriormente.

62

Medalha em liga de antimônio alto e baixo

relevo com 5,0 cm diâmetro, fita em cetim

personalizada, arte fornecida posteriormente.

63

Conjunto de 04 coletores de lixo com 100

litros, cada, ecologicamente corretos para

vidr/metal/papel/plástico, com suporte em

metalon removível, com linguagem em

português e brayle.

64

Toten, frente e verso, méd.3,50m x 1,20m,

indicativos de blocos, em chapa galvanizada

curvada, letras com impressão em policromia,

com linguagem em português e brayle arte

fornecida posteriormente.

65

Toten, indicativo, de acesso aos blocos dos

departamentos em linguagem portuguesa e em

brayle med: 2,20m x 0,80m frente e verso com

logos coloridas, arte fornecida posteriormente

66
Display, para porta em acrílico cristal 3,0 mm

tamanho A4

67
Lacre em polipropileno flexivel med: 20 cm

comprimento preto com silk branco

68

Tapetes sintético em fibra de vinil

personalizado e vulcanizado, com logomarca

da instituição nas cores originais, para

entradas dos diversos departamentos, arte

fornecida posteriormente.

69

Busto em bronze fundido, medidndo 80 cm de

altura conforme foto fornecida posteriormente


