DESCRITIVO DO COLETE PADRÃO DEFESA CIVIL - COMDEC

1. Composição: 70% Pés. / 30% Algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência
Santista ou similar;
2. Cor: laranja H26 (Ref. Pantone – 161462TP)
3. Detalhes frente:
a) Acabamento em viés (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na
cor laranja);
b) Gola com 5,0 cm de largura;
c) Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de
comprimento e 2,0 cm de largura;
d) Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do MUNICÍPIO em tamanho que
atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete.
e) Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do
bolso deverá atender à proporcionalidade em relação às medidas dos coletes,
seguindo os padrões do modelo apresentado), fechamento em velcro, contendo porta
canetas com abertura na parte superior para 02 (duas) canetas;
f) 01 (um) bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito,
com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja);
g) A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 02 (dois) outros bolsos com
fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos,
ocupando toda a extensão da parte inferior;
h) 04 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da
linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos;
i) Emblema da Defesa Civil do MUNICÍPIO, bordado, com 7,0 cm de comprimento,
localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso,
com 6,5 cm de largura;
j) Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul Royal,
de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.
4. Detalhes costas:
a) Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “DEFESA CIVIL” em
semicírculo, cor azul Royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial Black;
b) Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMDEC” em linha reta, cor
azul Royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial Black;
c) Faixa refletiva na parte superior, a 6,0 cm abaixo da costura do ombro, com 2,0 cm
de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul Royal, de 4,0 cm de largura;
d) Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões
metálicos de pressão.

