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Secretaria Municipal de Administração 
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000 

CNPJ – 45.685.872/0001-79 
Fone (13) 3828.1032 – E-mail: elisa.compras@registro.sp.gov.br 

 
 

A NEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. . CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. – O objeto do presente termo de referência é o REGISTRO DE PREÇOS PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE UNIFORMES 
DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
MUNICIPAIS, E AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, 
PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO/SP. 

 

2. . ESPECIFICAÇÃO DETALHADA E VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
 

2.1. – O valor estimado para o certame tem caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva 

e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno, conforme artigo 15 do  

Decreto Federal nº 10.024/2019. Os valores médios foram obtidos através de pesquisa de 

preços, constante nos autos do processo administrativo nº 083/2021. 

 
2.2. – Os produtos deverão satisfazer as especificações mínimas abaixo descritas e serem 

entregues nas quantidades solicitadas pelas Secretarias interessadas. A Administração 

Municipal não tem obrigatoriedade de contratar quantidades mínimas, devendo a 

contratada fornecer as quantidades a ela contratada. 

 
2.3. – Segue abaixo as especificações detalhadas dos lotes e itens a serem licitados: 
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Secretaria Municipal de Administração 
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000 

CNPJ – 45.685.872/0001-79 
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LOTE 1 - LOTE 01 

ITEM PRODUTO QDE. 
REQUIS. 

UNIDADE Tipo Cota 

1 030.23.01791 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em 
silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da 
Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade 
da Administração Pública. 

120,0000 UN ABERTA 

2 030.23.01792 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em 
silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da 
Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme 
necessidade da Administração Pública. 

200,0000 UN ABERTA 

3 030.23.01793 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em 
silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da 
Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade 
da Administração Pública. 

230,0000 UN ABERTA 

4 030.23.01794 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em 
silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da 
Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - conforme 
necessidade da Administração Pública. 

170,0000 UN ABERTA 

5 030.23.01795 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em 
silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da 
Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: 12 - conforme 
necessidade da Administração Pública. 

100,0000 UN ABERTA 

6 030.23.01796 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em 
silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da 
Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: 14 - conforme 
necessidade da Administração Pública. 

100,0000 UN ABERTA 

7 030.23.01797 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em 
silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da 
Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: 16- conforme 
necessidade da Administração Pública. 

150,0000 UN ABERTA 

LOTE 2 - LOTE 02 

ITEM PRODUTO QDE. 
REQUIS. 

UNIDADE Tipo Cota 

8 030.23.01798 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) 
tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. 
Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. 

1360,0000 UN ABERTA 

9 030.23.01799 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) 
tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. 
Tamanho das Camisetas: M- conforme necessidade da Administração Pública. 

1460,0000 UN ABERTA 

10 030.23.01800 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) 
tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. 
Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. 

1940,0000 UN ABERTA 
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11 030.23.01801 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) 
tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. 
Tamanho das Camisetas: GG - conforme necessidade da Administração Pública. 

670,0000 UN ABERTA 

12 030.23.01802 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) 
tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. 
Tamanho das Camisetas: EGG - conforme necessidade da Administração Pública. 

460,0000 UN ABERTA 

LOTE 3 - LOTE 03 

ITEM PRODUTO QDE. 
REQUIS. 

UNIDADE Tipo Cota 

13 030.23.01926 - Camiseta unissex, manga curta com faixa refletiva.Setor / Divisão: Departamento 
de Obras / OperacionaL.Tecido Base: POLIVISCOSE, peso 150 g/m² (+/- 5%).Composição: 67 % 
poliéster + 33% algodão.Cor: Azul, referência Pantone 19-3952, cód. 5098 G4 

293,0000 UN ABERTA 

14 030.23.01927 - Camiseta unissex, manga longa com faixa refletiva. Setor / Divisão: Departamento 
de Obras / Operacional. Tecido Base: POLIVISCOSE, peso 150 g/m² (+/- 5%) 
 
Composição: 67 % poliéster + 33% algodão. Cor: Azul, referência Pantone 19 - 3952, cód. 5098 G4 

246,0000 UN ABERTA 

15 030.23.01928 - Calça operacional, meio cós elástico, com reforço no cavalo e joelho, com faixa 
refletiva. Setor / Divisão: Departamento de Obras / Operacional.Tecido Base: Brim pesado, tipo 
sarja, trama 3x1, tratamento foto protetor FPU 50, peso 250 g/m² (+/- 5%).Composição: 
67%algodão + 33% poliéster. Cor: Azul, referência Pantone 19 - 3952, cód. 5098 G4 

259,0000 UN ABERTA 

16 030.23.01929 - Calça operacional, meio cós elástico, com reforço no cavalo e joelho, com faixa 
refletiva.Setor / Divisão: Departamento de Obras / Encarregado.Tecido Base: Brim pesado, tipo 
sarja, trama 3x1, tratamento foto protetor FPU 50, peso 250 g/m² (+/- 5%). Composição: 
67%algodão + 33% poliéster. Cor: Azul marinho, referência Pantone 19 - 4010, cód. 5228 G1  

99,0000 UN ABERTA 

17 030.23.01930 - Jaqueta unissex.Setor / Divisão: Depto. de Obras/Administrativo-
Encarregado.Tecido Base: TACTEL, peso 170 g/m² (+/- 5%).Composição: 100 % poliamida.Cor: Azul 
marinho, referência Pantone 19 - 4010, cód. 5228 G1 CEDRO 

102,0000 UN ABERTA 

18 030.23.01931 - Jaqueta unissex, com refletivo.Setor / Divisão: Departamento de 
Obras/Operacional.Tecido Base: TACTEL, peso 160 g/m² (+/- 5%) Composição: 100 % 
poliamida.Cor: Azul marinho, referência Pantone 19 - 4010, cód. 5228 G1 

116,0000 UN ABERTA 

19 030.23.01932 - Camisa operacional longa (JALECO).Setor / Divisão: Departamento de Obras / 
Operacional.Tecido Base: Brim pesado, tipo sarja, trama 3x1, tratamento foto protetor FPU 50, 
peso 190 g/m² (+/- 5%).Composição: 67%algodão + 33% poliéster.Cor: Azul marinho, referência 
Pantone 19 - 3952, cód. 5098 G4 

100,0000 UN ABERTA 

20 030.23.02074 - Jaqueta Unissex. Brasão PMR bordado na parte superior esquerda e inscrição 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. Tecido Base: Tactel, peso 170g/m2 (+/-5%). 
Composição: 100% poliamida. Cor: Azul marinho, referência Pantone 19 - 4010, cód 5228 g1 Cedro. 
Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG ou conforme a necessidade. 

158,0000 UN ABERTA 

21 030.23.02075 - Camisa Pólo Masculina Manga Curta/ Cor: Azul Marinho, referencia Pantone 19 - 
3952 / Composição: Malha piquê, 100% algodão/ Brasão PMR bordado na parte superior esquerda 
e inscrição Secretaria Munciipal de Planejamento Urbano e Obras. Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, 
EXGG ou conforme a necessidade. 

341,0000 UN ABERTA 
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22 030.23.02076 - Camisa Pólo Feminina Manga Curta/ Cor: Azul Marinho, referencia Pantone 19 - 
3952 / Composição: Malha piquê, 100% algodão/ Brasão PMR bordado na parte superior esquerda 
e inscrição Secretaria Munciipal de Planejamento Urbano e Obras. Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, 
EXGG ou conforme a necessidade. 

74,0000 UN ABERTA 

23 030.23.02077 - Camisa Pólo Masculina Manga Curta/ Cor: Branca, referencia Pantone 19 - 3952 / 
Composição: Malha piquê, 100% algodão/ Brasão PMR bordado na parte superior esquerda e 
inscrição Secretaria Munciipal de Planejamento Urbano e Obras. Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, 
EXGG ou conforme a necessidade. 

156,0000 UN ABERTA 

24 030.23.02078 - Camisa Pólo Feminina Manga Curta/ Cor: Branca, referencia Pantone 19 - 3952 / 
Composição: Malha piquê, 100% algodão/ Brasão PMR bordado na parte superior esquerda e 
inscrição Secretaria Munciipal de Planejamento Urbano e Obras. Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, 
EXGG ou conforme a necessidade. 

66,0000 UN ABERTA 

25 030.23.02189 - Colete sem manga/ Cor: Preto,Composição:67% de poliéster e 33% de viscose / 
Brasão PMR bordado na parte superior esquerda e inscrição Secretaria Muncipal de Assistência, 
Desenvolvimento Social e Economia Solidária e na parte de trás com a inscrição Frente de Trabalho 
Municipal Tamanhos   PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG ou conforme a necessidade. 

20,0000 UN ABERTA 

26 030.23.02190 - Camiseta Masculina Manga Curta/ Cor: Azul Marinho, / Composição: Malha piquê, 
100% algodão/ Brasão PMR bordado na parte superior esquerda e inscrição Secretaria Muncipal de 
Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG 
ou conforme a necessidade. 

65,0000 UN ABERTA 

27 030.23.02191 - Colete sem manga/ Cor: Rosa Bebê,Composição:67% de poliéster e 33% de viscose 
/ Brasão Rosa das Praças bordado na parte superior esquerda e na parte traseira (com o logo Rosa 
nas medidas 15x15) Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG ou conforme a necessidade. 

38,0000 UN ABERTA 

28 030.23.02192 - Camiseta Manga Curta/ Cor: Branco, / Composição: Composição:67% de poliéster e 
33% de viscose/ com logo Prospera Família nas medidas 15x15. Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, 
EXGG ou conforme a necessidade. 

30,0000 UN ABERTA 

29 030.23.02193 - Camiseta Manga Curta para Crianças/ Cor: Azul Bebê, / Composição: 
Composição:67% de poliéster e 33% de viscose/ com dizeres e Logo Grupo das Crianças na parte 
dianteira nas medidas 15x15, e em uma manga o Logo da Prefeitura de Registro e na outra manga 
com os dizeres "CRAS BLOCO B" ou "CRAS" conforme a necessidade . Tamanhos 06,08,10,12,14 e G 
ou conforme a necessidade. 

200,0000 UN ABERTA 

30 030.23.02194 - Camiseta Manga Curta/ Cor: Branca, / Composição: Composição:67% de poliéster e 
33% de viscose/ com dizeres e Logo Grupo de Idosos na parte dianteira nas medidas 15x15, e em 
uma manga o Logo da Prefeitura de Registro e na outra manga com os dizeres "CRAS BLOCO B" ou 
"CRAS" conforme a necessidade . Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG ou conforme a 
necessidade. 

120,0000 UN ABERTA 

31 030.23.02195 - Colete sem manga/ Cor: Azul Marinho,Composição:67% de poliéster e 33% de 
viscose / Brasão PMR bordado na parte superior esquerda e inscrição CRAS. Tamanhos PP, P, M, G, 
GG, XGG, EXGG ou conforme a necessidade. 

80,0000 UN ABERTA 

32 030.23.02196 - Colete sem manga/ Cor: Azul Marinho,Composição:67% de poliéster e 33% de 
viscose / Brasão PMR bordado na parte superior esquerda e inscrição Programa Criança Feliz. 
Tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG ou conforme a necessidade. 

100,0000 UN ABERTA 

LOTE 4 - LOTE 04 

ITEM PRODUTO QDE. 
REQUIS. 

UNIDADE Tipo Cota 
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33 030.23.02197 - Camiseta manga longa com proteção solar fabricada com tecido que apresenta fácil 
dispersão do suor (tecnologia Fast Dry) e fator Proteção UV 50+ contra as radiações UVA E UVB nas 
partes cobertas, adequada para exposição ao sol (Fontes Naturais de emissão UV), com 
tratamento repelente contra insetos. Composição do tecido 90% poliamida e 
10% elastano, gramatura leve, a gola redonda com tira interna que diminui o atrito de contato 
junto à pele. Deve apresentar garantia contra defeitos de fabricação e laudo de Avaliação da 
Proteção à Radiação Ultra-Violeta - UPF permanente e tratamento repelente de insetos, 
apresentando categoria de proteção UV igual a faixa de "excelente proteção", FPU 50+. Podendo 
ser ofertado produto igual ou superior em especificação técnica. Se o prazo de validade for igual ou 
superior a 36 meses o produto deve ter no mínimo de 75% do período de validade disponível no 
momento da entrega na Prefeitura. APRESENTAÇÃO DA PEÇA: impressão em silk screen no lado 
esquerdo do peito com a logomarca da Prefeitura que deverá ter a medida de 10 cm X 08 cm. Cor 
azul royal ref. Pantone 19-3952. Tamanhos disponíveis: P, M, G, GG e XGG, ou conforme a 
necessidade.  

100,0000 UN RESERVADA 

 

 
 

A roupa profissional tem por finalidade proteger o usuário contra riscos da profissão, 

oferecendo segurança e conforto para o melhor desempenho nas suas atividades laborais. 

O uniforme promove a imagem institucional da empresa (marca), bem como a valorização 

da autoestima dos colaboradores. 

 
Há demanda por conjuntos cada vez mais jovens e modernos nos aspectos de confecção. 

Os uniformes devem ser confortáveis e de fácil manutenção, já que este representa a 

imagem da empresa. 

 
“Nas instituições, a uniformização é sinônimo de “qualidade” quando aplicada 

adequadamente preserva o principal patrimônio: o colaborador.” 
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Uniformes Modelo Operacional: 

 
➢ Camisetas Unissex, manga curta, com faixas refletivas; 

➢ Camisetas Unissex, manga longa, com faixas refletivas; 

➢ Calça Operacional, meio cós, reforço cavalo e joelho, com faixas refletiva, azul. 

➢ Calça Operacional, meio cós, reforço cavalo e joelho, com faixas refletiva, azul 

marinho. 

➢ Jaquetas Unissex, com refletivo; 

➢ Jaquetas Unissex, sem refletivo; 

➢ Camisa operacional longo. 

Destina-se: 

 
A padronização dos colaboradores e auxiliares da Prefeitura Municipal de Registro. 

 
1.1 - Modelo: Camiseta unissex, manga curta com faixa refletiva. 

Setor / Divisão: Departamento de Obras / Operacional 

Tecido Base: POLIVISCOSE, peso 150 g/m² (+/- 5%) 

Composição: 67 % poliéster + 33% algodão 

Cor: Azul, referência Pantone 19-3952, cód. 5098 G4 

 
 

Descrição: Camiseta em tecido poliviscose “PV”, gola modelo “careca” em tecido retilíneo 

100% poliéster cor máximo semitom ao tecido principal, manga curta com bainha de 2 cm, 

pintura em silk screen nas costas na cor branco: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

(medindo 8cm, centralizado meio superior) e brasão Prefeitura (frente, no lugar do bolso 

esquerdo superior), faixa refletiva de 5 cm cinza com amarelo limão (toda peça, na altura do 

peito), barra de 2cm. 

 
Costuras: 

➢ Em máquina interlock para fechamento dos ombros, laterais, faixa refletiva e 

mangas; 

➢ Em máquina reta de 1 agulha para pesponto do ombro, mangas e barra. 

➢ Aplicação de overloque para as partes que desfiam do tecido. 

 
 

Pontos por centímetro: de 4 a 5 por centímetro. 
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Aviamentos: 

Secretaria Municipal de Administração 
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000 
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➢ Linha de algodão, sempre na cor do tecido para operações como fechamento, 

pesponto, e costuras das partes desfiantes; 

 

Etiqueta: 

 
 

Embalagem: 

 

➢ Etiqueta de garantia identificando a confecção. 

➢ As peças devem ser acondicionadas individualmente nas embalagens, visualizando 

os tamanhos/numerações. 

➢ Se coletivo acondicionar em caixas de papelão. 
 

 
1.2 - Modelo: Camiseta unissex, manga longa com faixa refletiva. 

Setor / Divisão: Departamento de Obras / Operacional 

Tecido Base: POLIVISCOSE, peso 150 g/m² (+/- 5%) 

Composição: 67 % poliéster + 33% algodão 

Cor: Azul, referência Pantone 19 - 3952, cód. 5098 G4 

 

Descrição: Camiseta em tecido poliviscose “PV”, gola modelo “careca” em tecido retilíneo 

100% poliéster cor máximo semitom ao tecido principal, manga longa com ribana na cor 

semitom a principal, com bainha de 2 cm, pintura em silk screen nas costas na cor branco: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ( medindo 8cm, centralizado meio superior) e 

brasão Prefeitura ( frente, no lugar do bolso esquerdo superior ), faixa refletiva de 5 cm cinza 

com amarelo limão (toda peça, na altura do peito ), barra de 2cm. 

 
Costuras: 

➢ Em máquina interlock para fechamento dos ombros, laterais, mangas, ribana e faixa 

refletiva; 

➢ Em máquina reta de 1 agulha para pesponto do ombro, mangas e barra. 

➢ Aplicação de overloque para as partes que desfiam do tecido. 

 
 

Pontos por centímetro: de 4 a 5 por centímetro. 

mailto:elisa.compras@registro.sp.gov.br


Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2021 – fls. 48 
 

 
 
 

Aviamentos: 
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➢ Linha de algodão, sempre na cor do tecido para operações como fechamento, 

pesponto, e costuras das partes desfiantes; 

 

Etiqueta: 

➢ Etiqueta de garantia identificando a confecção. 
 
 

Embalagem: 

➢ As peças devem ser acondicionadas individualmente nas embalagens, visualizando 

os tamanhos/numerações. 

➢ Se coletivo acondicionar em caixas de papelão. 
 

 
2.1 - Modelo: Calça operacional, meio cós elástico, com reforço no cavalo e joelho, com 
faixa refletiva. 

Setor / Divisão: Departamento de Obras / Operacional 

Tecido Base: Brim pesado, tipo sarja, trama 3x1, tratamento foto protetor FPU 50, peso 
250 g/m² (+/- 5%) 

Composição: 67%algodão + 33% poliéster 

Cor: Azul, referência Pantone 19 - 3952, cód. 5098 G4 

 

Descrição: Calça operacional com meio cós em elástico, cós de 5 centímetros, fechamento 

em botão de 4 furos em plástico e vista para o zíper plástico na cor do tecido, 2 bolsos 

dianteiros chapados do mesmo tecido modelo faca e 2 bolsos a trás chapados modelo 5 

cantos, 5 passantes 2 frontal e 3 traseiros, reforço no cavalo com o mesmo tecido, e reforço 

interno no joelho com metalassê de 0,6 centímetros, aplicação de faixa refletiva 5 

centímetros na cor cinza com amarelo-limão altura padrão, barra de 2cm. 

 
Costuras: 

➢ Em máquina interlock para fechamento das pernas e cavalo, faixa refletiva, bolsos; 

➢ Em máquina reta de 1 agulha para pesponto do pernas, cavalo, bolsos, vista e 

barras. 

➢ Aplicação de overloque para as partes que desfiam do tecido. 

 
 

Pontos por centímetro: de 4 a 5 por centímetro. 
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Aviamentos: 

➢ Linha de algodão, sempre na cor do tecido para operações como fechamento, 

pesponto, pregar o zíper, e costuras das partes desfiantes; 

➢ Botão de plástico de 20/22 milímetros com 4 furos; 

➢ Zíper plástico na cor do tecido. 
 
 

Etiqueta: 

 
 

Embalagem: 

 

➢ Etiqueta de garantia identificando a confecção. 

➢ As peças devem ser acondicionadas individualmente nas embalagens, visualizando 

os tamanhos/numerações. 

➢ Se coletivo acondicionar em caixas de papelão. 
 

 
2.2 - Modelo: Calça operacional, meio cós elástico, com reforço no cavalo e joelho, com 
faixa refletiva. 
Setor / Divisão: Departamento de Obras / Encarregado 

Tecido Base: Brim pesado, tipo sarja, trama 3x1, tratamento foto protetor FPU 50, peso 
250 g/m² (+/- 5%) 
Composição: 67%algodão + 33% poliéster 

Cor: Azul marinho, referência Pantone 19 - 4010, cód. 5228 G1 

 

Descrição: Calça operacional com meio cós em elástico, cós de 5 centímetros, fechamento 

em botão de 4 furos em plástico e vista para o zíper plástico na cor do tecido, 2 bolsos 

dianteiros chapados do mesmo tecido modelo faca e 2 bolsos a trás chapados modelo 5 

cantos, 5 passantes 2 frontal e 3 traseiros, reforço no cavalo com o mesmo tecido, e reforço 

interno no joelho com metalassê de 0,6 centímetros, aplicação de faixa refletiva 5 

centímetros na cor cinza com amarelo-limão altura padrão, barra de 2cm. 

 
Costuras: 

➢ Em máquina interlock para fechamento das pernas e cavalo, faixa refletiva , bolsos; 

➢ Em máquina reta de 1 agulha para pesponto do pernas, cavalo, bolsos, vista e 

barras. 

➢ Aplicação de overloque para as partes que desfiam do tecido. 
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Pontos por centímetro: de 4 a 5 por centímetro. 

 
 

Aviamentos: 

➢ Linha de algodão, sempre na cor do tecido para operações como fechamento, 

pesponto, pregar o zíper, e costuras das partes desfiantes; 

➢ Botão de plástico de 20/22 milímetros com 4 furos; 

➢ Zíper plástico na cor do tecido. 

Etiqueta: 

 
 

Embalagem: 

 
 

➢ Etiqueta de garantia identificando a confecção. 

➢ As peças devem ser acondicionadas individualmente nas embalagens, visualizando 

os tamanhos/numerações. 

➢ Se coletivo acondicionar em caixas de papelão. 
 

 
3 - Modelo: Jaqueta unissex 

Setor / Divisão: Depto. de Obras/Administrativo-Encarregado 

Tecido Base: TACTEL, peso 170 g/m² (+/- 5%) 

Composição: 100 % poliamida 

Cor: Azul marinho, referência Pantone 19 - 4010, cód. 5228 G1 CEDRO 

 

Descrição: Jaqueta unissex, modelo tipo gola “PADRE” alta de 5 centímetros no mesmo 

tecido, fechamento total ( excluindo gola) em zíper plástico sem vista, 2 bolsos internos na 

frente inclinado nas laterais com bainha de 2 centímetros, como detalhe na frente com fitilho 

superior altura do peito em branco, manga com ribana de 5 centímetros cor semitom ao 

tecido principal, forro interno em metalassê de 1 centímetro, barra e bainha de 2cm. 

 
Costuras: 

➢ Em máquina interlock para fechamento das laterais, mangas, gola e bolsos; 

➢ Em máquina reta de 1 agulha para pesponto das laterais, gola, bolsos e barra. 

➢ Aplicação de overloque para as partes que desfiam do tecido. 

 
 

Pontos por centímetro: de 4 a 5 por centímetro. 
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Aviamentos: 
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➢ Linha de algodão, sempre na cor do tecido para operações como fechamento, 

pesponto, pregar o zíper, e costuras das partes desfiantes; 

➢ Ribana; 

➢ Zíper plástico na cor do tecido. 

Etiqueta: 

 
 

Embalagem: 

 
 

➢ Etiqueta de garantia identificando a confecção. 

➢ As peças devem ser acondicionadas em embalagens individuais, visualizando os 

tamanhos/numerações. 

➢ Se coletivo acondicionar em caixas de papelão. 
 
 

4 - Modelo: Jaqueta unissex, com refletivo 

Setor / Divisão: Departamento de Obras/Operacional 

Tecido Base: TACTEL, peso 160 g/m² (+/- 5%) 

Composição: 100 % poliamida 

Cor: Azul marinho, referência Pantone 19 - 4010, cód. 5228 G1 

 
Descrição: Jaqueta unissex, modelo tipo gola “PADRE” alta de 5 centímetros no mesmo 

tecido, fechamento total ( excluindo gola ) em zíper plástico sem vista, 2 bolsos internos na 

frente inclinado nas laterais com bainha de 2 centímetros, manga com ribana de 5 

centímetros cor semitom ao tecido principal, forro interno em metalassê de 1 centímetro, 

faixa refletiva cinza com amarelo limão de 5 centímetros em toda peça na altura do peito 

gente e costas barra e bainha de 2cm. 

 
Costuras: 

➢ Em máquina interlock para fechamento das laterais, mangas, gola, faixa refletiva e 

bolsos; 

➢ Em máquina reta de 1 agulha para pesponto das laterais, gola, bolsos e barra. 

➢ Aplicação de overloque para as partes que desfiam do tecido. 

 
 

Pontos por centímetro: de 4 a 5 por centímetro. 
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Aviamentos: 
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➢ Linha de algodão, sempre na cor do tecido para operações como fechamento, 

pesponto, pregar o zíper, e costuras das partes desfiantes; 

➢ Ribana; 

➢ Zíper plástico na cor do tecido. 

Etiqueta: 

➢ Etiqueta de garantia identificando a confecção. 
 
 

Embalagem: 

➢ As peças devem ser acondicionadas em embalagens individuais, visualizando os 

tamanhos/numerações. 

➢ Se coletivo acondicionar em caixas de papelão. 
 

 
5 - Modelo: Camisa operacional longa (JALECO) 

Setor / Divisão: Departamento de Obras / Operacional 

Tecido Base: Brim pesado, tipo sarja, trama 3x1, tratamento foto protetor FPU 50, peso 
190 g/m² (+/- 5%) 
Composição: 67%algodão + 33% poliéster 

Cor: Azul marinho, referência Pantone 19 - 3952, cód. 5098 G4 

 

Descrição: Camisa modelo operacional longa (altura da cintura), gola no próprio tecido, 

manga curta com bainha de 2 centímetros, fechamento em 4 botões de plástico, caseado 

vertical, sem bolsos, estampado em silk screen brasão da Prefeitura centralizado no lugar  

do bolso esquerdo de quem veste, barra de 2cm. 

 
Costuras: 

➢ Em máquina interlock para fechamento das laterais, bolsos e mangas; 

➢ Em máquina reta de 1 agulha para pesponto das laterais, bolsos e barra. 

➢ Aplicação de overloque para as partes que desfiam do tecido. 

 
 

Pontos por centímetro: de 4 a 5 por centímetro. 
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Aviamentos: 
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➢ Linha de algodão, sempre na cor do tecido para operações como fechamento, 

pesponto e costuras das partes desfiantes; 

Etiqueta: 

➢ Etiqueta de garantia identificando a confecção. 
 
 

Embalagem: 

➢ As peças devem ser acondicionadas em embalagens individuais, visualizando os 

tamanhos/numerações. 

Se coletivo acondicionar em caixas de papelão. 
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