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ANEXO I 

 

DESCRITIVO TÉCNICO ENXOVAL 
 

Lençol confeccionado em 
tecido misto com 180 fios, 
50% algodão e 50% 
poliester em tela 1x1, 
costura reta com linha 
100% poliester, fios 
retorcidos a dois cabo, 
resistente a lavagem 
hospitalar, gramatura 200 
g/m², com tolerância de +/-
5%, na cor branca, 
medidas 250x180cm (cxl), 
barras estreitas, com 
logomarca medindo 
21x17cm no centro 
(HOSPITAL MUNICIPAL 
EVANDRO FREIRE + 
logomarca Prefeitura Rio) 
em serigrafia azul. 
 

                    

Camisola confeccionado 
em tecido misto com fios 
180 fios, 50% algodão e 
50% poliester em tela 1x1, 
costura reta com linha 
100% poliester, fios 
retorcidos a dois cabos, 
resistente a lavagem 
hospitalar, gramatura 200 
g/m², com tolerância de +/- 
5%, na cor branca, gola 
redonda, fechamento nas 
costas por dois pares de 
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tiras, mangas japonesas, 
comprimento total 110cm,  
deverá ter etiqueta 
indicando tamanho, com 
logomarca medindo 8x6cm 
no peito (HOSPITAL 
MUNICIPAL EVANDRO 
FREIRE + logomarca 
Prefeitura Rio)  no peito em 
serigrafia azul. 
 

        

Fronha confeccionado em 
tecido misto com 180 fios, 
50% algodão e 50% 
poliester em tela 1x1, 
costura reta com linha 
100% poliester, fios 
retorcidos a dois cabos, 
resistente a lavagem 
hospitalar, gramatura 200 
g/m², com tolerância de +/- 
5%, na cor branca, 
abertura com uma das 
bordas com transpasse em 
seu interior p/prender o 
travesseiro, medidas 
70x50cm (cxl), com 
logomarca medindo 
18x13cm no centro 
(HOSPITAL MUNICIPAL 
EVANDRO FREIRE + 
logomarcaPrefeitura Rio) 
em serigrafia azul. 
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Fronha  Coxim 
confeccionado em tecido 
misto com 180 fios, 50% 
algodão e 50% poliester 
em tela 1x1, costura reta 
com linha 100% poliester, 
fios retorcidos a dois 
cabos, resistente a 
lavagem hospitalar, 
gramatura 200 g/m², com 
tolerância de +/- 5%, na 
cor branca, abertura com 
uma das bordas com 
transpasse em seu interior 
p/prender o travesseiro, 
medidas 65x35cm //  
95x35cm  //  
120x40cm(cxl), com 
logomarca medindo 
18x13cm no centro 
(HOSPITAL MUNICIPAL 
EVANDRO FREIRE + 
logomarcaPrefeitura Rio) 
em serigrafia azul. 
 

 

 

 

Traçado confeccionado 
em tecido brim leve, 100% 
algodão em tela 2x1, 
costura rela com linha 
100% poliester, torcidos a 
dois cabos, resistentes a 
lavagem hospitalar, 
gramatura 220g/m² com 
tolerância de +/- 5%, na 
cor branca, medidas 160 x 
110 cm (cxl), bordas 
embainhadas com 
retrocesso no inicio e no 
final da costura, com 
logomarca medindo 18x13 
cm no centro (HOSPITAL 
MUNICIPAL EVANDRO 
FREIRE + logomarca 
Prefeitura Rio) em 
serigrafia azul. 
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Fronha mesa mayo 
confeccionado em tecido 
brim leve,100% algodão 
em sarja tela 2x1, costura 
reta com linha 100% 
poliester, fios retorcidos a 
dois cabos, resistente a 
lavagem hospitalar, 
gramatura 220 g/m², com 
tolerância de +/- 5%, na 
cor azul, tingimento 
indanthrene, medidas 
100x80cm (cxl), abertura 
p/vestir a mesa c/bordas 
embainhadas, com 
logomarca medindo 
18x13cm no centro 
(HOSPITAL MUNICIPAL 
EVANDRO FREIRE + 
logomarca Prefeitura Rio) 
em serigrafia azul.  
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Campo confeccionado em 
tecido brim pesado, 100% 
algodão em sarja tela 3x1, 
costura reta com linha 100% 
poliester, fios retorcidos a dois 
cabos, resistente a lavagem 
hospitalar, gramatura 240 
g/m², com tolerância de +/- 
5%, na cor azul, tingimento 
indanthrene, medidas 
200x160cm // 100x160cm // 
120x120cm // 80x80cm  
(CxL), bordas embainhadas c/ 
retrocesso no inicio e final da 
costura,com logomarca 
medindo 18x13cm no 
centro(HOSPITAL 
MUNICIPAL EVANDRO 
FREIRE + logomarca 
Prefeitura Rio)  no centro em 
serigrafia azul. 
 

 

     

Campo fenestrado 
confeccionado em tecido brim 
leve, 100% algodão em sarja 
tela 3x1,fios retorcidos a dois 
cabos, resistente a lavagem 
hospitalar, gramatura 220 
g/m², com tolerância de +/- 
5%, na cor azul, tingimento 
indanthrene,  retangular de 
abertura no centro do campo, 
medida do campo 120x120cm 
(cxl), medida de abertura 
10x10cm, bordas 
embainhadas c/ retrocesso no 
inicio e final da costura, com 
logomarca medindo 18x13cm 
lateralizado a direita 
(HOSPITAL MUNICIPAL 
EVANDRO FREIRE + 
logomarca Prefeitura Rio) em 
serigrafia azul. 
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Faixa de contenção 
confeccionado em tecido brim 
leve, 100% algodão em sarja 
tela 2x1, fios retorcidos a dois 
cabos, resistente a lavagem 
hospitalar, gramatura 220 
g/m², com tolerância de +/- 
5%, na cor azul, tingimento 
indanthrene,  retangular de 
abertura no centro da faixa, 
medida da faixa 200x10cm 
(cxl),  medida de abertura 
10x6cm, com acolchoamento 
de testa. 
 

                   

Capote cirúrgico 
confeccionado em tecido brim 
pesado, 100% algodão em 
sarja tela 3x1, fios retorcidos a 
dois cabos, resistente a 
lavagem hospitalar, gramatura 
240 g/m², com tolerância de 
+/- 5%, cor azul,cor azul, 
ingimento indanthrene,  gola 
tipo canoa, fechamento 
costas, através tiras, mangas 
compridas tipo raglã, 
comprimento total de 150cm, 
com logomarca medindo 
18x13cm no peito (HOSPITAL 
MUNICIPAL EVANDRO 
FREIRE + logomarca 
Prefeitura Rio) em serigrafia 
azul. 
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Oleado  confeccionado em 
superfície em PVC 100% 
impermeável e base em 
polieter e algodão, resistente 
a lavagem hospitalar, 
gramatura aproximadamente 
489g/m² , com tolerância +/- 
5%, de  na cor azul, medidas 
100x140cm (cxl), com bainha 
em overlock,  com logomarca 
medindo 18x13cm no centro 
(HOSPITAL MUNICIPAL 
EVANDRO FREIRE + 
logomarca Prefeitura Rio) em 
serigrafia azul.  
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Cobertor  confeccionado em 
tecido 100% poliester, 
resistente a lavagem 
hospitalar,na cor azul, 
medidas 210x140 cm (cxl), 
com acabamento nos quatros 
cantos. Com viés de 35cm de 
largura, com logomarca 
medindo 18x13cm no centro 
(HOSPITAL MUNICIPAL 
EVANDRO FREIRE + 
logomarca Prefeitura Rio) em 
serigrafia azul.  
 

        
 

 

 


