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PROJETO BÁSICO – 003/2019 

UNIFORME 

 

1. OBJETO 

O presente termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de fornecimento de uniforme, compreendendo o fornecimento dos 
uniformes, a serem executados por um período de 12(doze) meses, abrangendo todos os 
servidores desta autarquia do município de Camaçari, a fim de atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT. 

2. JUSTIFICATIVA  

A contratação de empresa para fornecer os uniformes da STT faz-se necessária, dentre 
outras tantas justificativas que versam sobre a garantia de segurança viária ao cidadão, 
para atendimento a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB e em seu Artigo 1º, inciso 3º e Artigo 88, diz 
textualmente: 
 

Art. 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do 
território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. 

(...)  

§3º. Os órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de 
Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, 
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, 
omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e 
serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. 

Em conformidade com a Lei Federal 12.664/2012, que prevê a comercialização de 

uniformes e acessórios utilizados pelos Agentes Públicos de Órgãos de Segurança 

exclusivamente em postos e estabelecimentos credenciados pelo respectivo órgão e a 

obrigatoriedade de uso do uniforme pelos Agentes de Trânsito e Transporte do 

município de Camaçari, o processo de credenciamento busca a padronização 

resguardando os aspectos de qualidade, apresentação, conforto e segurança para os 

usuários. 

As especificações técnicas em questão têm como premissa demonstrar, delimitar e 
definir elementos necessários e suficientes que caracterizarão os serviços a serem 
executados pela contratada a Superintendência de Trânsito e Transporte de Público - 
STT, bem como assegurar a viabilidade técnica da prestação dos serviços aqui licitados. 

A contratação de prestação dos serviços prevê a comercialização de uniformes e acessórios 

utilizados pelos Agentes Públicos de Órgãos de Segurança viária decorre da necessidade de 
apresentação, melhoramento, aprimoramento e continuidade de adoção de medidas 
que visam fundamentalmente um trânsito em condições mais seguras. 

O art. 1º, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, determina que: 
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Art.1º. (...) §2º. O trânsito, em condições seguras, é um direito de 
todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. 

 
É obrigação da Prefeitura Municipal de Camaçari através da Superintendência de Trânsito e 

Transporte Público – STT, dentro das respectivas responsabilidades de atuação, realizar a 

fiscalização de vias, visando proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos, e 

mais economia para o município.  

3. FUNDAMENTO LEGAL 

Este Termo de Referência está de acordo com o estabelecido no seguinte dispositivo 
legal: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato ou ordem de serviço e em conformidade com o Projeto Básico, 
bem como constantes nas Planilhas Estimativas de Custos do Termo de Referência e nos 
Cronogramas Físicos-Financeiros correspondentes, ficando a critério da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT a autorização de realização das 
etapas de serviços. 

6. DA LEGALIDADE 

6.1. Este documento fará parte do contrato que vier a ser celebrado pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT na execução dos serviços acima 
referidos, independentemente de transcrição. 

6.2. No ato da assinatura do contrato, o representante da CONTRATADA deverá rubricar 
todas as suas páginas como prova de seu consentimento ao que nelas se achar contido. 

6.3. As demais condições gerais relativas à administração, fiscalização, normas de 
execução dos serviços, materiais e normas técnicas constam das especificações em 
anexo. 

7.FORMALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

A formalização da comunicação por ambas as partes de qualquer ato ou fato ocorrido, 
antes ou após a assinatura do contrato até o fim da sua vigência, especialmente quando 
abordar assunto técnico, só terá efeito se encaminhada por escrito, mediante 
correspondência (carta, e-mail, ofício ou fax) ou ata de reunião, emitida exclusivamente 
por preposto com poderes para tanto, formalmente entregue e devidamente 
protocolada. 
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8. REFERENCIAL NORMATIVO TÉCNICO 

Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados de acordo com 
as seguintes normas técnicas, especificações e procedimentos: 

a) As especificações e prescrições contidas neste documento; 

b) As Normas Técnicas da ABNT 

c) CTB - Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal Nº 9.503 de 23/9/2007) 

9. RECONHECIMENTO DO LOCAL 

9.1. Os aspectos que causarem dúvidas aos LICITANTES, dando margem à dupla 
interpretação ou estiverem omissos nos desenhos e/ou especificações deverão ser 
apresentados a Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT e esclarecidos 
antes da entrega das propostas. Após a abertura das propostas, qualquer dúvida será 
interpretada pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT, não cabendo 
aos LICITANTES qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isto venha a acarretar 
acréscimos de serviços não previstos nos orçamentos por eles apresentados. 

10. ESCOPO DAS ATIVIDADES 

10.1. Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as: 

a) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
b) Especificações do Projeto Básico; 
c) Ordem de Serviço e seus anexos. 

10.2. Na ausência de Normas Brasileiras deverão ser usadas as Normas Internacionais 
cabíveis. 

10.3. Os serviços ordenados em função das demandas das obras e serviços específicos 
deste contrato em atendimento às programações do Planejamento Operacional da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT. 

10.4. Os técnicos da Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT envolvidos 
com os trabalhos deverão ter livre acesso aos trabalhos. 

10.5. Os prazos de entrega de cada etapa são definidos em dias corridos, contados a 
partir da entrega de cada Ordem de Serviço. 

11. ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO 

Os serviços a serem executados deverão abranger todos os servidores da STT do 
município de Camaçari-BA. 

12. FISCALIZAÇÃO 

A Comissão de Avaliação de Uniformes – CAU, da STT, em observância ao disposto no § 8º, do 

art. 15, da Lei 8.666/93, representa a STT perante os fornecedores credenciados, de forma a 

garantir que os servidores, Agentes Administrativo e o Agente de Fiscalização de Trânsito e 

Transporte adquira e receba uniforme em conformidade com as especificações e padrões 

estabelecidos neste Processo. 

13. DAS AMOSTRAS 
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A empresa classificada em 1º lugar fornecerá peça piloto/amostra em até 10 (dez) dias corridos, 
de seus produtos para avaliação da CAU; 

a) A CAU poderá solicitar laudo/parecer técnico de empresa ou profissional especializado 

para emissão de Parecer sobre o material avaliado para encaminhamento à Comissão 

Permanente de Licitação visando a conclusão do processo de credenciamento;  

b) Será desclassificada a licitante que apresentar peça piloto/amostra divergente do 

estabelecido no item 19 e anexo (especificação e layout) deste Termo de Referência; 

14.PROPOSTA DE PREÇOS 

As empresas interessadas no credenciamento poderão apresentar preços para todos os itens da 

tabela (ITEM 19). 

15. REAJUSTE DE PREÇOS 

Respeitadas as disposições da legislação em vigor, os preços contratuais pactuados poderão 

ser objeto de reajuste pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-especial (IPCA-E), ou na sua 

falta, índice legalmente previsto à época, visando à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do Termo de Credenciamento desde que atendido ao disposto na lei 8666/93. 

16. DO FORNECIMENTO 

a) A empresa, devidamente credenciada, somente poderá fornecer/comercializar 

uniformes e/ou acessórios mediante a apresentação da Ordem de Serviço emitida pela 

STT. 

b) A Autorização para o fornecimento fica restrita aos itens cotados na proposta de preços 

da empresa credenciada, podendo ocorrer individualmente (por item) ou na sua 

totalidade (todo o kit). 

17. DO PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será realizado mediante empenho em até 30 (trinta) dias, contados 
a partir da data de recebimento da Nota fiscal/Fatura, expedida da forma da legislação 
em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato designado pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, relativa aos serviços 
efetivamente executados. 

17.2. A Nota Fiscal/Fatura só será emitida após aprovação da Medição pela fiscalização 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT. 

17.3. A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT, em correspondência com as fichas demonstrativas dos 
empregados da CONTRATADA envolvidos na obra. 

17.4. No curso do contrato os quantitativos considerados para o efeito de medição serão 
exclusivamente aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados. 

17.5. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou 
em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as 
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para efeito de 
pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida. 
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17.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço. 

18. GARANTIA MATERIAL/SERVIÇO 

O material/serviço entregue terá garantia mínima de 90 dias para defeito de fabricação, contado 

a partir da data da Nota Fiscal referente a peça adquirida pelos servidores, Agente Administrativo 

e Agente de Fiscalização de Transito e Transporte. 

19. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 
 

 

ESTADO DA BAHIA   

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI   

   

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE 
CAMAÇARI 

  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES E 

ACESSÓRIOS UTILIZADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA 

VIÁRIA. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

A – UNIFORME  

Item Descrição dos Materiais / Serviços Un Qtd. 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

01 

Camiseta em malha(Unisex) na cor branca malha fio 
penteado, tecido 100% algodão, fio 30.1, conforme 
características e layout descritos no item 27.4 e anexo 
do T.R, tamanhos de acordo com o manequim do 
usuário a ser informado pela STT, à vencedora do 
certame. 

un 300   

02 

Camisa MANGA LONGA Laboral diário Agente de 
Trânsito e Transporte, tecido unilux tech, Rip-Stop 
invitex ou similar – Catálogo Santanense,cor PRETO, 
REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, com 
detalhe amarelo-limão florescente PANTONE 382-C, 
conforme características e layout descritos no item 27.5 
e anexo do T.R, tamanhos de acordo com o manequim 
do usuário a ser informado pela STT, à vencedora do 
certame. 

un 220   

02.1 

Tarja de identificação Nome e grupo sangüineo – 
bordado eletrônico na cor branca sobre tecido preto, 
símbolo da cor vermelha, aplique com velcro. Fixação 
na camisa com costura. conforme características e 
layout descritos no item 27.5.1 e anexo do T.R, à 
vencedora do certame. 

un 110   

03 

Camisa MANGA CURTA Laboral diário - Agente de 
Trânsito e Transporte, tecido unilux tech, Rip-Stop 
invitex ou similar - Catálogo Santanense, cor preto 
amarelo-limão florescente PANTONE 382-C, conforme 

un 220   
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características e layout descritos no item 27.6e anexo 
do T.R, tamanhos de acordo com o manequim do 
usuário a ser informado pela STT, à vencedora do 
certame. 

04 

Calça MASCULINA, Laboral diárioAgente de Trânsito 
e Transporte, tecido unitex, Rip-Stop invitex ou similar, 
com faixa refletiva– Catálogo Santanense,cor preto, ref. 
1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, conforme 
características e layout descritos no item 27.7 e anexo 
do T.R, tamanhos de acordo com o manequim do 
usuário a ser informado pela STT, à vencedora do 
certame. 

un 160   

05 

Calça MASCULINA, Laboral diárioAgente de Trânsito 
e Transporte MOTOCICLISTA, tecido unitex, Rip-Stop 
invitex ou similar, com faixa refletiva– Catálogo 
Santanense,cor preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP 
ou similar, com almofadadoconforme características e 
layout descritos no item 27.8 e anexo do T.R, tamanhos 
de acordo com o manequim do usuário a ser informado 
pela STT, à vencedora do certame. 

Un 30   

06 

Calça FEMININA, Laboral diárioAgente de Trânsito e 
Transporte, Tecido: unitex, Rip-Stop invitex ou similar, 
com faixa refletiva– Catálogo Santanense,cor preto, ref. 
1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, conforme 
características e layout descritos no item 27.9 e anexo 
do T.R, tamanhos de acordo com o manequim do 
usuário a ser informado pela STT, à vencedora do 
certame. 

Un 60   

07 

Saia bermuda tipo cargo – feminina, tecido UNITEX, 
Agente de Trânsito e Transporte,Rip-Stop invitex ou 
similar – Catálogo Santanense, cor preto, ref. 1516 
PANTONE 19-4005 TP ou similar.conforme 
características e layout descritos no item 27.10 e anexo 
do T.R, tamanhos de acordo com o manequim do usuário 
a ser informado pela STT, à vencedora do certame. 
 

Un 60   

08 

Camisa social MANGA LONGA, Servidores 
Administrativo e Agentes Administrativo, masculina, 
tecido tricoline misto. Armação: tela, composição: 65% 
poliéster e 35% algodão, cor do tecido principal cinza 
claro PANTONE Cool Gray 2 C, cor do forro no ombro e 
carcerlacinza escuro PANTONE Cool Gray 5 C, 
conforme características e layout descritos no item 
27.11 e anexo do T.R, tamanhos de acordo com o 
manequim do usuário a ser informado pela STT, à 
vencedora do certame. 

un 60   

09 

Calça MASCULINA, Servidores Administrativo e 
Agentes Administrativo, tecido unitex, rip-stop invitex 
ou similar, sem refletivo,– catálogo santanense, cor 
preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, 
conforme características e layout descritos no item 
27.12 e anexo do T.R, tamanhos de acordo com o 
manequim do usuário a ser informado pela STT, à 
vencedora do certame. 

un 60   

10 

UNIFORME FEMININO (SOB MEDIDA), Servidoras e 

Agentes Administrativos, Composição do Conjunto: 

item 27.13.1 01(uma) blusa manga comprida;item 

27.13.2 01(uma) calça social; item 27.13.3 01 (uma) saia 

Cj 72   
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social, conforme características e layout descritos no 

item 27.13 e anexo do T.R, tamanhos de acordo com o 

manequim do usuário a ser informado pela STT, à 

vencedora do certame. 

 

11 

Colete OPERACIONAL-SUSPENSÓRIO, Agente de 
Trânsito e Transporte, tecido confeccionado em nylon rip 
stop ou similar, armação em rip stop cor amarelo-limão 
florescente PANTONE 382-C e preto, ref. 1516 
PANTONE 19-4005 TP ou similar, escala 
pantoneprocesscoated, ref. ds 1-1 c em 
aramida/polietileno com forração em tela apolo/Eva, 
conforme características e layout descritos no item 27.14 
e anexo do T.R. 
 

 

un 110   

11.1 

TARJETA: Patch bordado eletrônicamente, na 
cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: 
 “AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE” 
ITEM 27.14.1 
 

un 110   

12 

Camisa MANGA LONGA em lycra com fator de 
proteção UV FPS 50, Servidores e Agentes de 
Fiscalização com atividade externa -UNISEX 
confeccionada em tecido que utilize a tecnologia mais 
avançada em fios elastoméricos LYCRA® Xtra Life na cor 
PRETO PANTONE 19-4005 TP, composição 85% 
poliamida e 15% elastano, com estampa em silk do logo 
da STT na altura do peito na cor amarelo-limão 
PANTONE 382-C, lado esquerdo de quem veste, 
conforme características e layout descritos no item 27.17 
e anexo do T.R. tamanhos de acordo com o manequim 
do usuário a ser informado pela STT, à vencedora do 
certame. 

un 240   

13 

Camisa polo em algodão penteado, 
Estagiário,UNISEX, na cor branca, com gola em PA com 
02 botões, manga curta com acabamento em PA, com 
estampa em silk do logo da STT na altura do peito, lado 
esquerdo de quem veste, no tamanho de 4,5 x 08 cm, 
texto “Estagiário” na cor vermelhaconforme 
características e layout descritos no item 27.18 e anexo 
do T.R.tamanhos de acordo com o manequim do usuário 
a ser informado pela STT, à vencedora do certame. 

un 60   

14 

Boné Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte 
(gorro de pala) Tecido, unitex, Rip-Stop invitex ou similar 
– Catálogo Santanense,cor preto, ref. 1516 PANTONE 
19-4005 TP ou similar, conforme características e layout 
descritos no item 27.19.1e anexo do T.R. 

un 110   

15 

Boné Servidores Administrativo (gorro de pala) Tecido, 
unitex, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo 
Santanense,cor preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP 
ou similar, conforme características e layout descritos no 
item 27.19.2e anexo do T.R. 

un 40   

16 
Cinto de guarnição na cor preta, com proteção de 
coluna, comprimento mínimo de 1,50m, fecho de 
abertura rápida do tipo "tic-tac", confeccionado em 

un 110   
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polipropileno, conforme características e layout no item 
27.20.1 e anexo do T.R. 

17 

CintoComum confeccionado em nylon na cor preta com 
3,5cm de largura e comprimento mínimo de 1,20m, fivela 
metálica, conforme características e layout descritos no 
item 27.20.2 e anexo do T.R. 

un 150   

18 

Cordão “fiel”, em nylon trançado, na cor preta, uma 
ponta com mosquetão niquelado para o apito tamanho 17 
mm por 40 mm, a trança será presa a platina, conforme 
características e layout descritos no item 27.20.3 e anexo 
do T.R. 

un 110   

19 

Apito em plástico com bico revestido em silicone, na cor 
preta, tamanho padrão, com biqueira, com 3 saídas de 
ar, dotado de zarelho para prender ao fiel, conforme 
características e layout descritos no item 27.20.4 e anexo 
do T.R. 

un 110   

20 

Bota cano curto, Administrativo e Agente de Trânsito e 
Transporte, na cor preta, confeccionada em couro hidro 
fugado, acolchoada na parte superior do cano, forrada 
internamente em tecido poliamida de rápida dispersão da 
transpiração, impermeável em toda extensão do calçado, 
completamente respirável, fechamento através de zíper, 
sola em borracha com alta resistência a temperatura, 
palmilha em Gel 2cmSuper Macia e Removível para 
limpeza e higienização, conforme características e layout 
descritos no item 27.21.1 e anexo do T.R.tamanhos de 
acordo com o manequim do usuário a ser informado pela 
STT, à vencedora do certame. 

un 300   

21 

Bota cano longo, MOTOCICLISTAAgente de Trânsito e 
Transporte, na cor preta, confeccionada em couro hidro 
fugado, acolchoada na parte superior do cano, forrada 
internamente em tecido poliamida de rápida dispersão da 
transpiração, impermeável em toda extensão do calçado, 
completamente respirável, fechamento através de zíper, 
sola em borracha com alta resistência a temperatura, 
palmilha em Gel 2cmSuper Macia e Removível para 
limpeza e higienização, conforme características e layout 
descritos no item 27.21.2 e anexo do T.R.tamanhos de 
acordo com o manequim do usuário a ser informado pela 
STT, à vencedora do certame. 

un 30   

22 

Sapato social feminino, Administrativo e Agente de 
Trânsito e Transporte, salto baixo, cor preto, salto baixo 
com 3cm de altura, confeccionado em couro hidro 
fugado, acolchoado, forrado internamente em tecido 
poliamida de rápida dispersão da transpiração, palmilha 
em Gel 2cm Super Macia e removível para limpeza e 
higienização, conforme características e layout descritos 
no item 27.21.3e anexo do T.R. 

un 72   

23 
BORNAL, para transporte de equipamentos, conforme 
características e layout descritos no item 27.22.1e anexo 
do T.R.. 

un 110   

24 
BRAÇAL para identificação de supervisores, conforme 

características e layout descritos noitem 27.22.2e anexo 

do T.R 

un 40   

25 

Capa de chuva – Servidores capa de chuva 

impermeável, confeccionado em material Vinil 0,20mm 

com mangas, nylon dn 70, padrão, transparente (incolor). 

com mangas, capuz com cadarço para ajuste, abertura 

un 150   
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frontal total e abertura traseira parcial, características e 

layout descritos no item 27.23e anexo do T.R. 

      
 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar as obras de acordo com as exigências e condições constantes no 
instrumento convocatório, no contrato, no edital, na proposta apresentada e 
cláusulas do presente instrumento, independente da transcrição; 

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais; 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigida na licitação; 

d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

e) Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a 
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

f) Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligências, bem 
como, com rigorosa observância aos projetos e especificações fornecidas; 

g) Responsabilizar-se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto deste 
contrato, bem como alimentação e transporte dos mesmos; 

h) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o 
pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem 
federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do contrato, sob a 
realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos ligados à execução 
do contrato, como também manter-se inteiramente quite com os órgãos 
públicos; 

i) Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados 
a execução dos serviços, tais como transporte de qualquer natureza, 
mobilização, montagem e desmontagem, operação e manutenção, inclusive 
reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, 
seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes 
a alimentação da rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário 
dos referidos módulos; 

21. OBRIGAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT 

a) A Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT deverá indicar o 
representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 
bem como para atestar o recebimento dos serviços; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições deste processo; 
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c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA; 

d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e 
exigir as devidas providências que demandam da CONTRATADA. 

22. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

22.1. A gestão e fiscalização dos serviços serão realizados pela Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT, para verificação do cumprimento, sendo que sua 
ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e 
obrigações assumidas perante a Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT. 

22.2. Competirá a função fiscalizadora, representando a Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT diante da CONTRATADA no curso da implementação do 
presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo 
que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos 
e obrigações assumidas perante o Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT. 

22.3. Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o 
qual atestará em termos definitivos, sua conclusão. 

22.4. O instrumento de Ordem de Serviço expedido pela Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público – STT, que instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que 
documentarão as comprovações dos serviços quando realizados, estabelecendo 
expressamente a relação e prazos para execução dos serviços autorizados. 
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23. CARACTERISTICAS DO MATERIAL 

ITEM 23.1 - CONJUNTO UNIFORME 
Conjunto de uniforme traje masculino, colete suspensório,Agente de Fiscalização 
Trânsito e Transporte, manga longa. 
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ITEM 23.2 - CONJUNTO UNIFORME 
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Conjunto de uniforme traje feminino, Agente Administrativo Trânsito e Transporte, manga 
curta. 

 

ITEM 23.3 - CONJUNTO UNIFORME 
Conjunto de uniforme traje masculino e feminino, Servidores Administrativo, manga 
longa. 
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ITEM 23.4 – CAMISETA BÁSICA EM MALHA(Unisex) 
Servidores Administrativo, Agente Administrativo, Agente de Fiscalização de trânsito e 
Transporte 
Camiseta básica em malhafio penteado na cor branca, tecido 100% algodão, fio 30.1 
 
CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

Camiseta em malha fio penteado, na COR BRANCA, tecido 100% algodão, fio 30.1, peso g/m² 

180. Linha da costura 100% poliéster, fio 140 dtex. As costuras das mangas devem ser feitas 

com linhas para agulhas 140, 100% poliéster, utilizando máquina overloque 4 fios/cm. O corpo 

deverá ser confeccionado em duas peças, com costuras nas laterais. A gola deverá ser 

confeccionada em tecido de malha ribana, com 30mm de largura, na cor branca.  A costura da 

ribana deverá ser feita com linha 100% poliéster, pesponto de duas agulhas e cobertura interior. 

A bainha do corpo da camiseta deverá ter 20mm de largura, costurada com linha 140, 100% 

poliéster, pesponto de duas agulhas e cobertura inferior, com distância entre os pespontos de 

5mm. Aplicação do lado esquerdo a logomarca da STT nas cores institucionais, logo abaixo do 

escudo. Etiqueta com: confecção, composição do tecido, tamanho da peça e instruções para 

lavagem. 

EMBALAGEM: 

Conforme modelo, as peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico 

transparente de boa qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.5 - CAMISA MANGA LONGA  

Agente Administrativo e Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 
LABORAL DIÁRIO 

TECIDO: UNILUX TECH,tecidounilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo Santanense, 

composto 65% em poliéster e 35% algodão. COR AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 

(Atender aos requisitos da NBR 15292 em relação acromaticidade e fator de luminância de 

mínimo 0,70 β, que é obtido por exposição à luz xenônio) ou similar, com proteção contra os 

raios solares uv, (50+),composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 

208,0g/m2 (+/- 5%) 6,0 oz/yd2; característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% 

+/- 1%, sarja 2x1.  

FEITIO: Colarinho com pé; abotoamento com vista embutida com 6 a 7 botões; frente, 

complemento nos ombros em tecido UNITEX, RIP STOP,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 

19-4005 TP ou similar, com proteção contra os raios solares uv, (50+),composição 67% algodão 

e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 g/m2. Embraçaduras e platinas (passadeiras) em 

tecido na COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar com fibras compostas de 

67% algodão e 33% poliéster, gramatura de 260 g/m², com variação de ± (mais ou menos) 5%, 

com armação em sarja 2x1; com bordado eletrônico na COR AMARELO FLUORESCENTE, 

REF. 5137 ou similar, nas embraçaduras, contendo texto: AGENTE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE. Na parte de acima do bolso direito, tarja de identificação solta, em velcro, com 

bordado com o nome e o grupo sanguíneo de cada agente, na quantidade das camisas, que 

serão afixadas posteriormente, por conta do contratado. Na parte de acima do bolso esquerdo 

deverá também vir bordado eletronicamente a logomarca ‘STT’, conforme layout. Logo acima da 

fita refletiva, a 0,5 cm, será aplicado escudo institucional Agente de Trânsito e Transporte com 8 

cm de altura, em bordado eletrônico, conforme layout e fixado na camisa com costura. Na parte 

das costas, tecido duplo COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar. Mangas 

longas na COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, com bainhas fixas, 

contendo complemento (nesga), por dentro, na linha das axilas até o punho em tecido na COR 
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AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 PANTONE ou similar. Fechamento com cinta na 

extremidade e botões no punho. Embraçaduras costuradas nas mangas, dois bolsos chapados 

e chanfrados, tampa com fechamento com botões, abertura para caneta no bolso esquerdo, 

travetes nas extremidades da abertura dos bolsos e abertura da caneta.  Aplicação da bandeira 

do município da Cidade de Camaçari com dimensões de 4,2 cm x 6,0 cm em bordado eletrônico, 

no braço direito, bem com aplicação da bandeira do Brasil e da Bahia, com dimensões de 4,2 

cm x 6,0 cm em bordado eletrônico, no braço esquerdo, nas cores originais, a uma distância de 

40mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.  

FITAS REFLETIVAS: aplicação de fitas refletivas, ABNT NBR 15292: coeficiente de 

retrorreflexão ≥ 500 cd/ (lx.m²), com 5 cm de largura, sendo que: NA PARTE FRENTE, duas; 

uma, acima dos bolsos direito e esquerdo, na linha das axilas e outra abaixo 5 cm dos bolsos, 

próximo à linha da cintura; duas logo abaixo da embraçadura, com 3 cm de largura, na manga 

direita e esquerda. NA PARTE COSTAS, aplicar as fitas, em continuidade e altura, iguais ao 

distanciamento da parte frente. 

AVIAMENTOS: 

A) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido; 

B) entretelas 67% poliéster 33% algodão; 

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

 A) ser confeccionada em tecido RIP STOP, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – 

Catálogo Santanense, 33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 

falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; 

 B) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

(1) uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 

(2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total,  

Bem como as instruções para lavagem;  

(3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;  

(4) embalagem: as peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico 

transparente de boa qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.5.1 - TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 

Agente Administrativo e Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 
LABORAL DIÁRIO 
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Tarja de identificação Nome e grupo sangüineo – bordado eletrônico na cor branca sobre tecido 

preto, símbolo da cor vermelha, aplique com velcro. Fixação na camisa com costura. conforme 

características e layout descritos no item 27.5.1 e anexo do T.R, à vencedora do certame. 

TECIDO: Tarjeta de identificação pessoal para 110º uniforme, confeccionada em tira de tecido 

preto com velcro, nas medidas 1,30 cm x 25 mm, com o nome de guerra e o tipo sanguíneo do 

agente em letras maiúsculas / minúscula, bordados centralizados com linha branca na fonte block 

large com 10 mm de altura. a tarjeta deverá conter velcro macho e fêmea. nomes a serem 

gravados serão enviados no momento da emissão da nota de empenho. 

tratamento diferenciado: tipo I. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.6 -CAMISA MANGA CURTA 

Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 
LABORAL DIÁRIO 

TECIDO: UNILUX TECH, tecido rip-stop, invitex ou similar – Catálogo Santanense,composto 

65% em poliéster e 35% algodão.COR AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 (Atender aos 

requisitos da NBR 15292 em relação a cromaticidade e fator de luminância de mínimo 0,70 β, 

que é obtido por exposição à luz xenônio) ou similar, com proteção contra os raios solares uv, 

(50+), armação RIP STOP, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 

208,0g/m2 (+/- 5%) 6,0 oz/yd2; característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% 

+/- 1%, sarja 2x1.  

FEITIO: Colarinho com pé; abotoamento com vista embutida com 6 a 7 botões; frente, 

complemento nos ombros em tecido UNITEX, RIP STOP,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 

19-4005 TP ou similar, com proteção contra os raios solares uv, (50+), composição 67% algodão 

e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 g/m2. Embraçaduras e platinas (passadeiras) em 

tecido na COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar com fibras compostas de 

67% algodão e 33% poliéster, gramatura de 260 g/m², com variação de ± (mais ou menos) 5%, 

com armação em sarja 2x1; com bordado eletrônico na COR AMARELO FLUORESCENTE, 

REF. 5137 ou similar, nas embraçaduras, contendo texto: AGENTE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE. Na parte de acima do bolso direito, tarja de identificação solta, em velcro, com 

bordado com o nome e o grupo sanguíneo de cada agente, na quantidade das camisas, que 

serão afixadas posteriormente, por conta do contratado. Na parte de acima do bolso esquerdo 

deverá também vir bordado eletronicamente a logomarca STT, conforme layout. Logo acima da 

fita refletiva, a 0,5 cm, será aplicado escudo institucional Agente de Trânsito e Transporte com 8 

cm de altura, em bordado eletrônico, conforme layout e fixado na camisa com costura. Na parte 

das costas, tecido duplo COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar.Mangas 

curtas com bainhas fixas, na extremidade em fechamento com cinta e botões no punho. 

Embraçaduras costuradas nas mangas, dois bolsos chapados e chanfrados, tampa com 

fechamento com botões, abertura para caneta no bolso esquerdo, travetes nas extremidades da 

abertura dos bolsos e abertura da caneta.  Aplicação da bandeira do município de Camaçari com 

dimensões de 4,2cm x 6,0cm em bordado eletrônico, no braço direito, bem com aplicação da 

bandeira do Brasil e da Bahia, com dimensões de 4,2cm x 6,0cm em bordado eletrônico, no 

braço esquerdo, nas cores originais, a uma distância de 40mm abaixo da costura que divide o 

ombro do braço.  
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FITAS REFLETIVAS: aplicação de fitas refletivas, ABNT NBR 15292: coeficiente de retro 

reflexão ≥ 500 cd/ (lx.m²), com 5 cm de largura, sendo que: NA PARTE FRENTE, duas; uma, 

acima dos bolsos direito e esquerdo, na linha das axilas e outra abaixo 5 cm dos bolsos, próximo 

à linha da cintura; duas logo abaixo da embraçadura, com 3 cm de largura, na manga direita e 

esquerda. NA PARTE COSTAS, aplicar as fitas, em continuidade e altura, iguais ao 

distanciamento da parte frente. 

AVIAMENTOS: 

A) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido; 

B) entretelas 67% poliéster 33% algodão; 

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

 A) ser confeccionada em tecido RIP STOP, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – 

Catálogo Santanense, 33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 

falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; 

 B) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

(1) uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 

(2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total,  

Bem como as instruções para lavagem;  

(3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;  

(4) embalagem: as peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico 

transparente de boa qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.7 -CALÇA MASCULINA 

Agente Administrativo e Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 

LABORAL DIÁRIA–SEM reforço almofadado edredom no Joelho que circunda o gancho no 

entrepernas, e na região que do joelho. 

TECIDO:UNITEX, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo Santanense, 65% 

poliéster 35% algodão,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, 

composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); 

característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. 

FEITIO: cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico 

embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos 

frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da 

calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme 

o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, 
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com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda a sua 

extensão,  2(dois) bolsos traseiro com palas, chapados com cantos chanfrados com portinholas 

e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra, na portinhola do bolso 

traseiro lado direito e lateral lado direito e esquerdo trazer a Logo da STT, bainhas com 

fechamento regulável em velcro,conforme modelo instituição. 

FITAS REFLETIVAS: aplicação de duas fitas refletivas, paralelas, com distância entre elas de 2 

cm, ABNT NBR 15292: coeficiente de retrorreflexão ≥ 500 cd/ (lx.m²), com 3 cm de largura, sendo 

que: na calça, a altura dos joelhos, a direita e esquerda. 

COSTURAS: costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das 

ilhargas em fechadeira02 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, 

fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas 

para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, 

máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos 

bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de 

segurança do interlock, overlock nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em 

todas as costuras e overlock. 

AVIAMENTOS: linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de 

fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no 

overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar 

de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico 

inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida.   

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

a) ser confeccionada em tecido RIP STOP, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – 

Catálogo Santanense,33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 

falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;  

b) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

1) uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 

2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total, bem como as instruções para lavagem; 

3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição; 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.8-CALÇA MASCULINA MOTOCICLISTA 

Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 

LABORAL DIÁRIA–COM reforço almofadado edredom no Joelho que circunda o gancho no 

entrepernas, e na região que do joelho. 

TECIDO:UNITEX, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo Santanense, 65% 

poliéster 35% algodão,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, 
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composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); 

característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. 

FEITIO: cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico 

embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos 

frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da 

calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme 

o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, 

com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda a sua 

extensão, aplicação de reforço em costura x, edredom entre os dois tecidos, em arco no mesmo 

tecido da calça no traseiro e dianteiro (tipo colote) que circunda o gancho no entrepernas, e na 

região que do joelho,  2(dois) bolsos traseiro com palas, chapados com cantos chanfrados com 

portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra, na portinhola do 

bolso traseiro lado direito e lateral lado direito e esquerdo trazer a Logo da STT, bainhas com 

fechamento regulável em velcro,conforme modelo instituição. 

FITAS REFLETIVAS: aplicação de duas fitas refletivas, paralelas, com distância entre elas de 2 

cm, ABNT NBR 15292: coeficiente de retrorreflexão ≥ 500 cd/ (lx.m²), com 3 cm de largura, sendo 

que: na calça, a altura dos joelhos, a direita e esquerda. 

COSTURAS: costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das 

ilhargas em fechadeira02 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, 

fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas 

para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, 

máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos 

bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de 

segurança do interlock, overlock nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em 

todas as costuras e overlock. 

AVIAMENTOS: linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de 

fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no 

overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar 

de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico 

inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida.   

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

a) ser confeccionada em tecido RIP STOP, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – 

Catálogo Santanense,33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 

falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;  

b) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

1) uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 

2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total, bem como as instruções para lavagem; 

3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição; 

 

EMBALAGEM: 
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As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.9 -CALÇA FEMININA  

Agente Administrativo e Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 
LABORAL DIÁRIA - SEM reforço almofadado edredom no Joelho que circunda o gancho no 

entrepernas, e na região que do joelho. 

TECIDO: Tecido: UNITEX, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo Santanense, 

65% poliéster 35% algodão,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, 

composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); 

característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. 

FEITIO: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico 

embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos 

frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da 

calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme 

o tamanho, medindo 18x16 cm, na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, com 

portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda extensão,   

2(dois) bolsos embutidos traseiro com palas, chapados com cantos chanfrados com 

portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra, na portinhola do 

bolso traseiro lado direito e lateral lado direito e esquerdo trazer a logo STT, bainhas com 

fechamento regulável em velcro,conforme modelo instituição. 

FITAS REFLETIVAS: aplicação de duas fitas refletivas, paralelas, com distância entre elas de 2 

cm, ABNT NBR 15292: coeficiente de retrorreflexão ≥ 500 cd/ (lx.m²), com 3 cm de largura, sendo 

que: na calça, a altura dos joelhos, a direita e esquerda. 

COSTURAS: costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das 

ilhargas em fechadeira2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, 

fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas 

para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, 

máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos 

bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de 

segurança do interlock, overlock nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em 

todas as costuras e overlock. 

AVIAMENTOS: linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de 

fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no 

overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar 

de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico 

inoxidável e zíper de poliéster ou poliamida. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

a) ser confeccionada em tecido RIP STOP, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – 

Catálogo Santanense, 33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 

falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; 

b) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

1) uma contendo a garantia total, deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 
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2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total, bem como as instruções para lavagem; 

3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição; 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.10 – SAIA BERMUDA FEMININO (SOB MEDIDA) 

Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 
LABORAL DIÁRIO 

Saia bermuda tipo cargo – feminina, tecido UNITEX, Agente de Trânsito e Transporte,Rip-Stop 

invitex ou similar – Catálogo Santanense, cor preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar. 

TECIDO: Tecido: UNITEX, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo 

Santanense,65% poliéster 35% algodão,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou 

similar, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); 

característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. 

FEITIO: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico 

embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos 

frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da 

calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme 

o tamanho, medindo 18x16 cm, na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, com 

portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda 

extensão,2(dois) bolsos embutidos traseiro com palas, chapados com cantos chanfrados 

com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra, na 

portinhola do bolso traseiro lado direito e lateral lado direito e esquerdo trazer a logo STT, 

bainhas com fechamento regulável em velcro,conforme modelo instituição. 

COSTURAS: costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das 

ilhargas em fechadeira2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, 

fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas 

para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, 

máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos 

bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de 

segurança do interlock, overlock nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em 

todas as costuras e overlock. 

AVIAMENTOS: linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de 

fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no 

overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar 

de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico 

inoxidável e zíper de poliéster ou poliamida. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

a) ser confeccionada em tecido RIP STOP, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – 

Catálogo Santanense,33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 

falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; 
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b) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

1) uma contendo a garantia total, deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 

2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total, bem como as instruções para lavagem; 

3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição; 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.11- CAMISA SOCIAL MANGA LONGA 

ADMINISTRATIVO 

MASCULINO 

TECIDO: Em tecido tricoline misto. Armação: tela, composição: 65% poliéster e 35% algodão. 

DETALHES DO MODELO: 

Social manga longa, tecido tricoline misto. Armação: tela, composição: 65% poliéster e 35% 

algodão, cor do tecido principal cinza claro PANTONE Cool Gray 2 C, cor do forro no ombro e 

carcerla cinza escuro PANTONE Cool Gray 5 C. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

· Colarinho: Entretelado, firme com reforço, barbatana, entretela 100% algodão, pespontado, 

fechamento por 1 botão, caseado na horizontal; 

· Pala: 2 panos (dupla), com etiqueta de marca e tamanho; 

· Mangas: Compridas, tombada e rebatida, pesponto de 0,90cm com carcela dupla com 1 botão 

em cada manga, punhos simples 6,5cm(A), pespontados e abotoáveis, com 2 botões em cada 

punho; 

· Bolso: Bainha simples modelo de bico, à altura do peito, lado esquerdo, reforços mosqueados 

nos cantos, de 13cm(L) x 15cm(A); 

· Vista: Francesa, com pestana, entretela de 3,5cm(L), botão reserva na vista interna; 

· Fralda: Recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; 

· Ombro: Costura embutido, pesponto na beira; 

· Costa: 02 pregas, sendo 1 de cada lado; 

· Abertura: Frontal, para vestir ou desvestir, em toda a extensão, fechamento por botões, 

caseados na vertical à esquerda. 

· Especificações técnicas de costura: 
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· Fechamento: costura dupla (máq. braço) lateral. 

· Aviamentos: Cor do tecido. 

· Linha: Tit/120. 

· Botões: Cor do tecido, sendo 12 de T-18 e 5 de T-14 (inclusos os botões de reservas). 

· Etiquetas: Marca bordada; de composição e instrução de lavagem conforme determinação do 

Inmetro. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.12 - CALÇA MASCULINA 

Servidores Administrativo 

LABORAL DIÁRIO 

TECIDO: UNITEX, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo Santanense, 65% 

poliéster 35% algodão,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, 

composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); 

característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. 

FEITIO: cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico 

embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos 

frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da 

calça), com prega macho ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através 

de velcro interno em toda a sua extensão, 2(dois) bolsos traseiro com palas, chapados com 

cantos chanfrados com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade 

à outra, na portinhola do bolso traseiro lado direito e lateral lado direito e esquerdo trazer a Logo 

da STT, bainhas com fechamento regulável em velcro,conforme modelo instituição. 

COSTURAS: costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das 

ilhargas em fechadeira02 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, 

fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas 

para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, 

máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos 

bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de 

segurança do interlock, overlock nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em 

todas as costuras e overlock. 

AVIAMENTOS: linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de 

fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no 

overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar 

de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico 

inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida.   

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

a) ser confeccionada em tecido RIP STOP, tecido unilux tech, Rip-Stop invitex ou similar – 

Catálogo Santanense,33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade específica de não 
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amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 

falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;  

b) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

1) uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 

2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total, bem como as instruções para lavagem; 

3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição; 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.13 – UNIFORME TERNO FEMININO (SOB MEDIDA) 

Servidores administrativo 

LABORAL DIÁRIO 

Composição: 2 blusas, 2 calças, 2 saias, Especificações técnicas do tecido do Terno: Em tecido 

Gabardine com elastano canelada. Largura: 1,45; composição 95% poliéster e 5% elastano, cor 

preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, tamanhos de acordo com o manequim do 

usuário a ser informado pela STT, à vencedora do certame. 

Composição:1 blazer, 2 blusas, 2 calças, 2 saias 

ITEM23.13.1 - BLUSA: SOCIAL.  

Especificações técnicas do tecido da Blusa: Em tecido Microcrepon (tipo Anarruga). Largura: 

1,40; composição 100% poliéster; 170gr/ltm, cor cinza claro PANTONE Cool Gray 2 C, e lateral 

lado esquerdo superior trazer a Logo daSTT. 

Gola: Tipo colarinho, conforme o desenho entretelado, pespontada, com 1 botão para 

fechamento, em casa horizontal; 

Mangas: 3/4 com abertura em "V"; 

Frente: Dupla, abertura na frente (para vestir ou desvestir) em toda extensão, fechamento por 5 

a 6 botões com caseados no sentido vertical, com 2pences frontais; 

Traseiro: Com 2pences. 

Especificações técnicas de costura: 

Overlock: Nas partes desfiantes do tecido; 

Entretela: Puro pes; 

Caseado: À máquina. 

Aviamentos: Cor do tecido: 
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Linha: 80 pes/algodão ou puro pes; para operações e fechamentos, caseados e pregar botões; 

e 120 pes/algodão ou puro pes; para costuras de fixação, pespontos, interlock e overlock; 

Entretela: Puro pes; 

Botões: Cor do tecido de T-16. 

ITEM23.13.2 - CALÇA SOCIAL.  

Calça: Modelo social, sem prega, cintura média, corte reto, na COR PRETO, REF. 1516 

PANTONE 19-4005 TP ou similar, com cós, Modelagem Slim Fit (mais justo), Estilo 5pockets, 

Dois bolsos frontais comuns, feminina de alfaiataria possui uma modelagem adequada ao uso 

diário,com tecido bastante confortável, bolso faca dianteiro, bolso embutido na partetraseira e 

barra mais larga,e lateral lado direito superior trazer a Logo daSTT. 

Frente: Fechamento por zíper comum de 12 a 18cm fino comum, com braguilha, com 1 botão T-

24 cor do tecido, no cós para fechamento; 

Cós: Anatômico, de 3,5cm, no mesmo tecido entretelado e fitilhado em cetim; 

Traseiro: Com 2pences. 

Especificações técnicas de costura: Fixação bainha, barras e pesponto em máquina reta 1 agulha 

ponto fixo; overlock: nas partes desfiantes do tecido.Composição 98% algodão 02% elastano; 

ITEM23.13.3 - SAIA SOCIAL.  

Saia: Saia feminina modelo social,sem prega, cintura média, corte reto, na COR PRETO, REF. 

1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar,Confeccionado em tricotina, Esse modelo de saia é no 

estilo reto, o seu fechamento se dá por um zíper na parte traz da saia. Na parte frontal da saia 

apresenta dois bolsos com o fechamento por um zíper.Composição 98% algodão 02% 

elastano,,e lateral lado direito superior trazer a Logo daSTT; 

Aviamentos: Cor do tecido; 

Linha: 80 pes/algodão ou puro pes; para operações e fechamentos, caseados e pregar botões; 

e 120 pes/algodão ou puro pes; para costuras de fixação, pespontos, interlock e overlock; 

Entretela: Puro pes; 

Botão: T-24 de massa, cor do tecido. 

e) Etiquetas: Marca bordada; de composição e instrução de lavagem conforme determinação do 

Inmetro. 

ITEM 23.14 – COLETE OPERACIONAL-SUSPENSÓRIO 

Agente de Trânsito e Transporte (USO EXTERNO) 

Agentede Trânsito e Transporte, tecido confeccionado em nylon rip stop ou similar, armação em 

rip stop cor amarelo-limão florescente PANTONE 382-C e preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 

TP ou similar, escala pantoneprocesscoated, ref. ds 1-1 c em aramida/polietileno com forração 

em tela apolo/Eva, conforme características e layout no anexo do T.R. 

a) tecido confeccionado em nylon rip stop ou similar, armação em rip stop cor amarelo , escala 

pantoneprocesscoated, ref. ds 1-1 c em aramida/polietileno com forração em tela apolo/eva 
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b) o colete conterá: porta celular, porta ht, fechamento com 03 fechos em nylon de alta qualidade, 

abertura rápida tipo tic-tac e regulagem traseira na horizontal com elásticos com largura de 3cm 

e na vertical com elástico de 5cm de largura,  será aplicado no suspensório lado esquerdo deverá 

ser aplicado o escudo do agente de fiscalização de trânsito e transporte5cm, bem como aplicação 

da logomarca da STT com 5cm x 2cm no bolso esquerdo, bordado eletrônicamente na cor 

original, abaixo do referido bordado deverá também vir bordado eletrônicamente o texto 

“superintendência de trânsito e transporte público” na cor verde, sutache em velcro na parte 

traseira superior medindo 26cm de comprimento por 5cm de largura, patch(tarja) em bordado 

eletrônico branco com a seguinte inscrição, medindo 26cm de comprimento por 5,0cm: 

ITEM 23.14.1 –TEXTO DA TARJETA = “AGENTE DE TRÂNSITO” 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “AGENTE DE TRÂNSITO” 

ITEM 23.14.2 –TEXTO DA TARJETA = “OPERAÇÕES” 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “OPERAÇÕES” 

ITEM 23.14.3 –TEXTO DA TARJETA = “ORDENAMENTO EVENTO” 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “ORDENAMENTO EVENTO” 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente.’ 

ITEM 23.15 – COLETE AGENTE ADMINISTRATIVO  

Vistoria de veículos; Educação para o trânsito; Sinalização Semafórica 

Servidores e Agentes Administrativo 

Colete ADMINISTRATIVO, tecido confeccionado em nylon rip stop ou similar, armação em rip 

stop cor amarelo-limão florescente PANTONE 382-C, escala pantoneprocesscoated, ref. ds 1-1 

c em aramida/polietileno com forração em tela apolo/Eva, conforme layout no anexo do T.R.Na 

parte de acima do bolso esquerdo deverá também vir bordado eletronicamente a logomarca 

‘STT, conforme layout. Na parte de acima do bolso direito, será aplicado escudo institucional do 

Administrativo com 8 cm de altura, em bordado eletrônico, conforme layout e fixado na camisa 

com costura. 

TARJETA PATCH BORDADO 

Patch Bordado Feito Sob encomenda. COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou 
similar, na parte de trás, sob o almofadado, do colete direito, tarja de identificação solta, em 
velcro, com bordado com o texto, que serão afixadas posteriormente, por conta do contratado. 
Tarja de identificação – sutache em velcro na parte traseira superior medindo 26cm de 
comprimento por 5cm de largura, patch(tarja) em bordado eletrônico branco com as seguintes 
inscrições: 
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ITEM 23.15.1 - TEXTO DA TARJETA = “VISTORIA DE VEÍCULOS” 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “VISTORIA DE VEÍCULOS”. 

ITEM 23.15.2 - TEXTO DA TARJETA = “EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO” 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO”. 

ITEM 23.15.3 - TEXTO DA TARJETA = “SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA” 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA”. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.16 – COLETE SERVIDOR ADMINISTRATIVO  

Planejamento de Engenharia de Trânsito, Projetos e Pesquisa 

Servidores Administrativo 

Colete ADMINISTRATIVO, tecido confeccionado em nylon rip stop ou similar, armação em rip 

stop cor cinza PANTONE Cool Gray 9 C, escala pantoneprocesscoated, ref. ds 1-1 c em 

aramida/polietileno com forração em tela apolo/Eva, conforme layout no anexo do T.R.Na parte 

de acima do bolso esquerdo deverá também vir bordado eletronicamente a logomarca ‘STT, 

conforme layout. Na parte de acima do bolso direito, será aplicado escudo institucional do 

Administrativo com 8 cm de altura, em bordado eletrônico, conforme layout e fixado na camisa 

com costura. 

TARJETA PATCH BORDADO 

Patch Bordado Feito Sob encomenda. COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou 
similar, na parte de trás, sob o almofadado, do colete direito, tarja de identificação solta, em 
velcro, com bordado com o texto, que serão afixadas posteriormente, por conta do contratado. 
Tarja de identificação – sutache em velcro na parte traseira superior medindo 26cm de 
comprimento por 5cm de largura, patch(tarja) em bordado eletrônico branco com as seguintes 
inscrições: 

ITEM 23.16.1 - TEXTO DA TARJETA = “ENGENHARIA DE TRÂNSITO 

PLANEJAMENTO.E PROJETOS”. 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “ENGENHARIA DE 

TRÂNSITOPLANEJAMENTO.E PROJETOS”. 

ITEM 23.16.2 - TEXTO DA TARJETA = “PESQUISA” 



  
 

Página 29 de 63 
Av. Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, s/nº, Jardim Limoeiro, Camaçari-BA.CEP: 42802-590 

Tel.: 71 3454-1817 / 3454-1822 / 3454-1867 

Patch bordado eletronicamente, na cor amarelo-ouro PANTONE 1235 C, medindo 

26cm de comprimento por 5,0cm, com os dizeres: “PESQUISA”. 

ITEM 23.17 - CAMISA MANGA LONGA EM LYCRA COM FATOR DE PROTEÇÃO UV FPS 

50 

USO EXTERNO(UNISEX) 

Servidores Administrativo, Agente Administrativo e Agente de Fiscalização de trânsito e 
Transporte 
Camisa MANGA LONGA em lycra com fator de proteção UV FPS 50, UNISEX 

confeccionada em tecido que utilize a tecnologia mais avançada em fios elastoméricos 

LYCRA® Xtra Life na cor PRETO PANTONE 19-4005 TP, composição 85% poliamida e 15% 

elastano, com estampa em silk do logo da STT na altura do peito na cor amarelo-limão 

PANTONE 382-C, lado esquerdo de quem veste, conforme características e layout no anexo 

do T.R. tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela STT, à 

vencedora do certame. 

8Tipo de impressão: serigrafia 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente.’ 

ITEM 23.18 - CAMISA POLO(UNISEX) 

ESTAGIÁRIO 

Camisa polo em algodão penteado, Estagiário,UNISEX, na cor branca, com gola em PA com 

02 botões, manga curta com acabamento em PA, com estampa em silk do logo da STT na altura 

do peito, lado esquerdo de quem veste, no tamanho de 4,5 x 08 cm, texto “Estagiário” na cor 

vermelha conforme características e layout no anexo do T.R. tamanhos de acordo com o 

manequim do usuário a ser informado pela STT, à vencedora do certame. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente.’ 

ITEM 23.19 - BONÉ - (GORRO DE PALA) 

Servidores Administrativo, Agente Administrativo e Agente de Fiscalização de trânsito e 
Transporte 
 
Boné (gorro de pala) Tecido, unitex, Rip-Stop invitex ou similar – Catálogo Santanense, cor 

preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, conforme características e layout no anexo 

do T.R. 

TECIDO:UNITEX, RIP STOP,COR PRETO, REF. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, com 

proteção contra os raios solares uv, armação rip stop, composição 67% algodão e 33% poliéster 

(+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, 

trama: 2% +/- 1%. 
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FEITIO: gorro, de pala, constituído de copa em formato ovalado, confeccionado em sarja, 

ligamento tela rip stop, gramatura 260g/m2, tecido misto, 67% algodão (co), 33% poliester. 

CARACTERISTICAS: 

1) forro: com entretela colante de 73 g/m2, com adesivo a base de poliamida (pa), 100% poliéster, 

apresentando-se liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou defeitos prejudiciais 

ao bom aspecto visual e a confecção;  

2) copa: ovalada, sendo o tecido da copa dublado com entretela 100% algodão com forro do 

mesmo tecido, com faixas laterais no mesmo tecido, em reforço, costurado em toda sua extensão 

e rebaixado no frontal, onde se encontram, essas faixas serão compostas de quatro partes, 

costuradas no centro tendo dois pespontos em máquina de duas agulhas, sendo uma das partes 

da faixa mais estreita com 50 mm na parte frontal e 20 mm na parte traseira, sobreposta a mais 

larga com 85 mm na parte frontal e 70 mm a parte traseira e 40 mm na abertura traseira formando 

um vértice de 60 mm na parte lateral e terminando na abertura traseira com 20mm, tendo em 

toda sua extensão dois pespontos em máquina de duas agulhas. Terá 8 ilhoses de latão pintados 

na cor marrom com 08 mm de diâmetro, sendo 04 de cada lado, iniciando o primeiro a 

aproximadamente 05 mm de altura do vértice e os demais a 10 mm de distância um do outro;  

3) parte posterior: terá uma abertura em forma de semicírculo com 80 mm de diâmetro na base 

gorro: na base dessa abertura, lado direito terá um regulador em tecido (o mesmo da copa), 

medindo aproximadamente 40 x 130 mm, essa tira será embutida com viés 100% algodão, com 

uma fivela de latão tipo americana, com chapa de aco fina frio com banho químico na cor ouro 

velho;  

4) base interna: em toda volta terá uma carneira em sarja 3/1, 100% algodão, com 30 mm de 

largura composto de tecido misto, tipo alpaca, embutida com espuma e com tnt; na extremidade 

direita deverá ter uma abertura para colocação da tira excedente após ajuste do usuário, (viés 

na abertura da nuca no mesmo tecido da copa);  

5) pala: aba tipo "bico de pato" curvado, com cantos arredondados, 72 mm de comprimento no 

centro e 170 mm de largura na base; alma polietileno de baixa densidade com 2 mm de 

espessura, de primeira qualidade, forrada com o mesmo tecido do gorro, o acabamento do 

revestimento deverá ser feita com viés em sua beirada exterior no mesmo tecido e cor.  

COSTURA: 

1) densidade da costura: para toda a confecção deverá ser adotada em 3 pt/cm com ponto fixo 

em maquinas de uma ou duas agulhas, com linha 100% poliéster (pes). 2) aviamentos: etiquetas: 

trazer duas etiquetas que serão afixadas internamente, contendo as inscrições: fabricante, 

composição e procedência do tecido, mês e ano de fabricação, tamanho, bem como as 

instruções de lavagem. Medidas:- abertura da nuca - altura 4 cm, largura 8 cm; - circunferência 

interna - conforme item 1 abaixo; - comprimento da faixa - 61 cm; - largura da faixa na base - 5,5 

cm; - altura frontal - 8,5 cm; - comprimento aba - 7,2 cm; - largura aba - 17 cm. 1) medidas do 

gorro: o boné deverá ser confeccionado pelo número que corresponde a circunferência da 

cabeça, medida pela circunferência interna do boné, variando do número 50 (corresponde a 500 

mm) ao 62 (corresponde a 620 mm). Especificação técnica do tecido: 1) dados físicos: ligamento 

tela rip stop, mínimo 67% algodão, mínimo 33% poliéster, título do fio: urdume 20/1 ne ou 29,53 

tex, trama 14/1 ne ou 42,18 tex, fios por cm: urdume mínimo 37,7, trama mínimo de 18, 

resistência a tração kgf/cm: urdume mínimo 27, trama mínimo 16, peso por m2, mínimo de 230g, 

características de encolhimento: lavagem caseira:.......5 2) dados de solidez da cor: fervura 

........4 - 5 ferro quente....4 fricção......4 - 5 suor alcalino.......4 - 5 suor ácido........4 - 5 luz.....60 

horas.........4 - 5 embalagem: as peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais, 
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com numeração visível e em embalagens coletivas de papelão, com as seguintes informações 

externamente:- nome da empresa fornecedora;- conteúdo;- tamanho. 

AVIAMENTOS: 

A) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido; 

B) entretelas 67% poliéster 33% algodão;  

CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

 a) ser confeccionada em tecido rip stop, 33% poliéster – 67% algodão, apresentando qualidade 

específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, 

isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da 

confecção; 

 b) todas as peças devem trazer três etiquetas: 

(1) uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 

colarinho; 

(2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da 

garantia total, bem como as instruções para lavagem;  

(3) a terceira etiqueta que traz o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição; 

Embalagem: as peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente 

de boa qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

ITEM 23.19.1 - BONÉ Agente de fiscalização de Trânsito e Transporte 

Aplicação em bordado eletrônico do escudo institucional agente de transito e transporte, com 

altura de 5cm na região frontal em bordado eletrônico aplicado sobre tecido e fixado ao boné 

com costura, além da palavra STTcom15mm x 90mm nas duas laterais, em bordado eletrônico, 

na COR AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 (Atender aos requisitos da NBR 15292 em 

relação a cromaticidade e fator de luminância de mínimo 0,70 β, que é obtido por exposição à 

luz xenônio) ou similar.  

ITEM 23.19.2 - BONÉ Servidores Administrativo  

Aplicação em bordado eletrônico do Brasão da Prefeitura Municipal de Camaçari, com altura de 

5cm na região frontal em bordado eletrônico aplicado sobre tecido e fixado ao boné com costura, 

além da palavra STTcom15mm x 90mm nas duas laterais, em bordado eletrônico na COR 

AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 (Atender aos requisitos da NBR 15292 em relação a 

cromaticidade e fator de luminância de mínimo 0,70 β, que é obtido por exposição à luz xenônio) 

ou similar. 

ITEM 23.20 - CINTO COMUM 

Servidores Administrativo e Agente Administrativo  

Cinto confeccionado em nylon na cor preta com 3,5cm de largura e comprimento mínimo de 

1,20m, fivela metálica, com duas garras lisa, niquelada e ponteira em metal. Descrição da fivela: 

fivela para cinto de nylon trançado 34mm de largura e 3mm de espessura, fixação da fivela ao 

cinto através de garra basculante com 6 (seis) ou 7 (sete) dentes; regulagem da fivela, através 

de rolete recartilhado, por estrangulamento da fita, terminal do cinto, ponteira com garras, fixação 

através de pressão; visual: fivela niquelada lisa, acabamento superficial, flash de ouro (camada 
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0,008 mícron), material: chapa latão 22 (0,71mm); normas ASTM b36 ou NBR 6186; rolete: 

material latão, fio máquina, liga 270 arames 3,17mm de diâmetro, cabeça 6 mm de diâmetro, tipo 

lentilha, com sua espessura de 3,5cm; pintura por resina epóxi com pigmentação, peso da fivela 

e ponteira: 0,026 kg. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente.’ 

ITEM 23.21 - CINTO DE GUARNIÇÃO 
 
Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 
Cinto de guarnição na cor preta, com proteção de coluna, comprimento mínimo de 1,50m, fecho 

de abertura rápida do tipo "tic-tac", confeccionado em polipropileno 1260, com 9 batidas por cem 

e 10,80 (dez vírgula oitenta) gramas por cada 100mm de comprimento, tendo 50mm de largura 

e entre 3,0mm e 3,5mm de espessura; deverá ter em suas extremidades direita e esquerda, no 

mínimo 150mm de velcro preto com largura de no mínimo 25mm  do tipo gancho; em toda 

extensão de sua parte central, não ocupado pelo velcro tipo gancho, deverá possuir velcro preto, 

tipo "astrakan" de no mínimo 25mm de largura, velcro este que servirá para ajuste do cinto pelo 

usuário e também com a finalidade de fixar os demais componentes evitando que corram 

livremente durante o uso; fivela: composta de 02 peças em náilon injetado em forma circular, 

diâmetro mínimo de 58mm e máximo 60mm com engate central; acabamento da superfície da 

peça deve ser texturizado sem rebarbas, na cor preta fosca; 04 passadores, tipo "beltkeepers", 

para cada cinto, confeccionados em cadarço de polipropileno tipo xn 2.5, na cor preta, reforçado 

na parte interna, por uma peça de couro sintético ou box 0,17 (zero vírgula dezessete) na mesma 

largura e comprimento do passador, a qual deverá ser costurada ao cadarço nas laterais, sendo 

que o cadarço deverá possuir 40mm a mais que o passador de forma que possa ser dobrado e 

costurado nas duas extremidades. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente.’ 

ITEM 9.27.22 –CORDÃO FIEL 

Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 

Cordão de nylon trançado, na cor preta, uma ponta com mosquetão niquelado, sendo a ponta 

para o apito tamanho 17mm por 40mm, a trança será presa a platina. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente.’ 

ITEM 9.23 – APITO 

Agente de Fiscalização de trânsito e Transporte 

Apito em plástico com bico revestido em silicone, na cor preta, tamanho padrão, com biqueira, 

para uso no transito e transporte, com 3 saídas de ar, dotado de zarelho para prender ao fiel. E 

que emita no mínimo 100 decibéis. 

EMBALAGEM: 
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As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente.’ 

ITEM 23.24 - BOTINA CANO CURTO 

Servidores Administrativo, Agente Administrativo e Agente de fiscalização de Trânsito e 
Transporte 
Bota cano curto na cor preta com as seguintes especificações: 
 

1. Cabedal: Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade, curtida 
ao cromo, espessura de 1,7 a 2,2 mm com acabamento semicromo 
HIDROFUGADO; 

2. Gáspea: Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade forrada 
com tecido em poliéster e poliamida.  
3. Cano: Em couro bovino de primeira qualidade, dublado com espuma de 
alta performance, espuma de 15mm densidade 60, forrado com tecido em 
poliéster e poliamida, ligado a gáspea e a taloneira através de costuras duplas. 
4. Altura do cano: A altura do cano deverá ser medida do lado externo do 
calçado entre o ponto mais baixo do solado e o ponto mais alto cano. Sendo de 
16 a 18 cm para o nr°.40 devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração. 
5. Taloneira: Em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e 
gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o 
calce. 

6. Ilhós/Ganchos: Em nylon sendo quatro pares na parte inferior tipo ilhós e 
dois pares na parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles fixados 
através de rebites personalizados.  
7. Parte superior (colarinho): Acolchoado de duas gomos com espuma de 
poliuretano de 12 mm densidade 60, revestido na parte externa em couro tipo 
napa e na parte interna com tecido em poliéster e poliamida. 
8. Zíper: Contando com zíper na lateral interna do cano, desde o segundo 
ilhós até o segundo gancho 
9. Língua: Sistema solidária (língua-fole), costurada na face interna do 
cabedal e gáspea, em couro macio em napa soft, na cor preta, espessura 0,8 mm 
a 0,9 mm com resistência mínima 35N e acolchoada com espuma de poliuretano 
com espessura de 10mm e densidade 45. 
10. Forração: Composta por 3 camadas sendo a primeira confeccionada em 
84% de Poliéster (PES) e 16% de Poliamida (PA) em malha 3D-foamless, a segunda 
camada confeccionada 100% PES, sendo esta hidrofílica e respirável e a terceira 
camada confeccionada 100% PA. Com tecnologia que garanta a resistência a 
água, mantendo a permeabilidade do vapor de umidade. Com tratamento 
antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos 
maus odores nos tecidos. Testado e aprovado na nova norma Brasileira de 
calçados ocupacionais de acordo com a norma NBR ISSO 20334:2004 
11. Palmilha de montagem: Composta de manta de não tecido resinada 
(Bidim). Localizada na parte interna do calçado possuindo alta rigidez, com 
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espessura mínima de 1,5 mm. Reforçada na parte traseira em fibra própria e alma 
de aço. Fixada a uma segunda palmilha antiperfuro em material de fibras de 
aramida. 
12. Contraforte Interno: Confeccionado em material termoplástico leve e 
resistente. 

13. Palmilha de Conforto: Confeccionada em PU (poliuretano) de 25 mm na 
parte traseira e 15 mm na parte dianteira, de alto desempenho com desenho 
anatômico com perfurações, proporcionando absorção no impacto em toda 
extensão do pé. 

Solado: Solado em borracha de estireno – butadieno (SBR), cargas minerais 

reforçantes e vulcanizada com enxofre. Podendo ser utilizado no setor de 

resistência a altas temperaturas, com canaleta para blaqueação lateral.      

 

ESPECIFICAÇÕES: NORMA PROCEDIMENTO PADRÃO UNIDADE 

      INTERNO     

  Densidade ASTM D 297-79 POLBC - 02 1,12 - 1,19 g/cm3 

            

  Dureza DIN 53505 POLBC - 03 55 - 65 Shore A 

            

  Abrasão DIN 53516 POLBC - 04 Máx: 150  mm3 

            

  Ruptura ASTM D 412-80 POLBC - 05 Min.80 Kgf/cm2 

            

  Rasgo ASTM D 624-73 POLBC - 06 Min.40 Kgf/cm 

            

  Alongamento ASTM D 412-80 POLBC - 05 Min. 300 % 

            

  Flexão DIN 53522 POLBC - 08 6 mm 

            

 

14. Aviamentos, em linha de nylon plastificada, dupla interna e externamente 
60/40 respectivamente. 
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15. Atacador: Confeccionado na cor preta, diâmetro mínimo de 2,8mm, com 
ponteiras resinadas e comprimidas ou plastificado, comprimento de 1.00m em 
poliéster; 

16. Bico: Confeccionado em material termoplástico.O proponente arrematante 
deverá entregar uma amostra com a finalidade de atestar o produto ofertado na proposta. 
Serão automaticamente desclassificadas as licitantes que tiverem a mostra rejeitada ou 
deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos, sendo convocado a próxima 
licitante, obedecida a ordem de classificação provisória. Juntamente da amostra deverão ser 
enviados os ensaios emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, em original ou 
cópia autenticada, em nome do fabricante do calçado ofertado para que seja comprovada as 
características dos materiais que seguem abaixo: 

1) COURO DO CABEDAL 

ABNT NBR ISO 2589:2014 
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA. 

Deverá ter espessura de 1,7 a 2,2 mm. 

ABNT NBR ISO 3376:2014 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ALONGAMENTO. 

A resistência à tração deverá ser de 24 Mpa a 25 Mpa e o alongamento percentual entre 

73% e 75% 

ABNT NBR ISO 20344:2015, 6.6, 6.7 e 6.8 
DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE, ABSORÇÃO E COEFICIENTE DE 

VAPOR DE ÁGUA. 

A permeabilidade ao vapor de água deverá estrar entre 0,5 e 0,7 mg/cm²h e o coeficiente 

de vapor de água entre 9,5 e 10 mg/cm². 

ABNT NBR ISO 20344:2015, 6.13 
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA NO CABEDAL. 

A Penetração o de água deverá ser de no máximo 0,01 g e absorção de água deverá ser 

entre 1,18% e 1,20% após 60 minutos . 

2) PALMILHA DE LIMPEZA 

ABNT NBR 14455:2015 
DETERMINAÇÃO DA DUREZA 

Dureza média deve estar entre 30 e 32 Asker C. 

ASTM D 297:2013 

DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE PELO MÉTODO HIDROSTÁTICO 

Densidade média deve estar entre 0,29 e 0,31 g/cm³. 

3) PALMILHA ANTIPERFURANTE 

BS EN 12568:2018, 7.2.1 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DA PALMILHA 

Força de penetração através da palmilha não deve ser menor que 2.500 N 

4) SOLADO DE BORRACHA 

NORMA ABNT NBR ISO 4649:2014: 

Determinação da resistência da sola à abrasão 

NORMA ABNT NBR ISO 20344:2015, 8.4.2: 

Determinação da resistência à flexão da sola 

NORMA ABNT NBR ISO 20344:2015, 8.7: 
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Determinação da resistência ao contato com o calor 

 
Marca de Referência: Kallucci ou similar;  

 
ITEM 23.25 - BOTINA CANO LONGO 

Agente de fiscalização de Trânsito e Transporte (Motociclista) 
Bota cano longo na cor preta com as seguintes especificações: 
 

1. Cabedal, couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm 
com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO;   

Especificações  Cor e estampa Cor preta estampa pólvora  Defeitos Isento de defeitos  
Espessura Mínimo 2,0mm  Resistência à tração Mínimo 15MPa  Alongamento percentual Mínimo 
40%  pH pH min 3,5; cifra dif. Máx. 0,7  Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 
minutos  Absorção de água  Apos 60 minutos - Máximo 0,2g  Teor de graxa 3 a 8%  Óxido de 
cromo Mínimo de 3%   Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8mg/cm2h  Coeficiente de 
vapor de água  Mínimo 15mg/cm2   

2. Gáspea, em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em borracha, com desenhos em alto 
relevo (3D), para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura simples.     

3. Forração, Com tecido multifuncional: Antimicrobiano Hidrofílico, regulador de umidade e 
temperatura. Os fios utilizados na face do tecido tridimensional (3D), feito através de malharia 
circular, são mescla de PA/PES texturizado que permitem boa dispersão de umidade e rápida 
secagem, proporcionando toque macio e confortável. O sistema de arejamento do tecido é feito 
através da “camera-de-ar” entre a face superior e camada inferior do mesmo. A “Camera-de-ar” 
acelera a evaporação do vapor de umidade através dos movimentos biomecânicos resultantes 
do processo normal de caminhar. Conforto extra é adicionado com o tratamento antimicrobiano 
Sanitized, saudável a pele, que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos 
maus odores nos tecidos. O tecido ajuda a manter “Zona de Conforto” e temperatura interna dos 
coturnos. O forro foi  

testado e aprovado na nova norma Brasileira de calçados ocupacionais de acordo com a norma 
NBR ISSO 20334:2004.   

4. Zíper de nylon, na lateral interna do cano, comprimento de 34 cm, N.º40, devendo aumentar 
ou diminuir conforme a numeração, recoberta por tampão externo em couro semi-cromo que 
cubra todo o zíper, onde será gravado o numero do C.A, fechado através de velcro preto.   

5. Fole protetor interno ao zíper, de couro tipo napa vacum colocado verticalmente ao longo da 
extensão da abertura do zíper.   

6. Parte superior traseira, acolchoada com espuma PU de espessura 12 mm e densidade 60 de 
cinco gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa e na parte interna com o tecido 
multifuncional. Haverá na lateral externa dos ambos pés uma cavidade na vertical em V medindo 
10 cm para o número 40 (variando de acordo com a numeração), com um elástico de alta pressão 
de 3 cm para permitir um melhor ajuste na panturrilha.      

7. Parte dianteira, na altura do peito do pé haverá um acolchoado de cinco gomos e em pouco 
mais acima um acolchoado de um gomo em espuma PU de espessura 12 mm e densidade 60, 
revestido na parte exterior em couro tipo napa e na parte interna com o tecido multifuncional, 
para melhor acomodação e mobilidade.    

8. Parte traseira, acima do calcanhar haverá um acolchoado de quatro gomos em espuma PU 
de espessura 12 mm e densidade 60, revestido na parte exterior em couro tipo napa e na parte 
interna com o tecido multifuncional, para melhor acomodação e mobilidade do “Tendão de 
Aquiles”.   

9. Proteção frontal, interna no comprimento da parte dianteira do cano em couro reconstituído de 
2,5mm de espessura, revestido em couro semi-cromo hidrofugado, e costuras duplas 
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transversais, acima da proteção haverá um acolchoado de  dois gomos em espuma PU de 
espessura 12 mm e densidade 60, recoberto em napa tipo vacum para melhor conforto.    

10.  Contra forte interno, Material termoplástico leve e resistente, no bico e calcanhar.   

11. Palmilha de montagem, Composta de manta de não tecido resinada (Bidim), localizada na 
parte interna do calçado com a função de estruturá-lo, possuindo alta rigidez, com espessura 
mínima de 1,5mm, reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de aço, para que a bota 
não deforme com o uso.   

12. Palmilha de limpeza, P U de 25 mm na parte traseira e 10 mm na parte dianteira, de alto 
desempenho com desenho anatômico com perfurações, proporcionado absorção no impacto em 
toda extensão do pé.     

13. Sistema de Montagem, Cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser 
blaqueado em toda extensão das laterais. Blaqueação feita em costura com 2 fios e dupla laçada, 
sendo um n.º 3 de poliéster e outra n.º 4 de nylon, encerado.   

14. Solado, Solado modelo Troller Kallucci em borracha de estireno – butadieno (SBR), cargas 
minerais reforçantes e vulcanizada com enxofre. Podendo ser utilizado no setor de resistência a 
altas temperaturas, com canaleta para blaqueação lateral.        

ESPECIFICAÇÕES: NORMA PROCEDIMENTO PADRÃO UNIDADE       INTERNO       
Densidade ASTM D 297-79 POLBC - 02 1,12 - 1,19 g/cm3               Dureza DIN 53505 POLBC - 
03 55 - 65 Shore A               Abrasão DIN 53516 POLBC - 04 Máx: 150  mm3               Ruptura 
ASTM D 412-80 POLBC - 05 Min.80 Kgf/cm2               Rasgo ASTM D 624-73 POLBC - 06 Min.40 
Kgf/cm               Alongamento ASTM D 412-80 POLBC - 05 Min. 300 %               Flexão DIN 
53522 POLBC - 08 6 mm               

15. Aviamentos, de primeira qualidade, sendo que as costuras do reforço da Gáspea, reforço 
frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com 
linhas 40, ambas de nylon plastificada.     

16. Cano, a altura do cabedal deverá ser medida de acordo com a norma NBR ISO 20344 (onde 
a altura é a distancia vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do 
cabedal). A altura do cano deverá seguir a tabela abaixo em milímetros: Tamanho Comprimento 
34 340 35 345 36 350 37 355 38 360 39 365 40 370 41 375 42 380 43 385 44 390 45 395 46 400 
47 405   

17. Refletivos de Segurança:   

Lateral: na parte externa de ambos os pés haverá dois refletivos em alta freqüência (alta 
freqüência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de 
energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor prateada, em alto relevo com definições 
em alta freqüência.   

Taloneira: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivo em alta freqüência (alta 
freqüência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de 
energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor prateada, em alto relevo com definições 
em alta freqüência.   
1.18. Resistência a Separação do Solado do Cabedal Força de arranque do solado - Mínimo 
500N    
 
Marca de Referência: Kallucci ou similar;  
 
Da embalagem 

Embalagem individual: caixa de papelão, acabamento de primeira qualidade, indicação externa 

da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante 

e indicação da página do fabricante na internet. 

Embalagem coletiva: em caixas de papelão ondulado com 83cm de comprimento, 70cm de altura 

e 34cm de largura, elaborada com parede duplas ou triplas, contendo fita de fechamento em 

papel com adesivo acqua grude com o nome do fabricante em sua extremidade. 
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ITEM 23.26 - SAPATO SOCIAL FEMININO 
SALTO BAIXO  
Administrativo e Agente de fiscalização de Trânsito e Transporte 

Sapato, cor preto, salto baixo com 3cm de altura, confeccionado em couro hidro fugado, 

acolchoado, forrado internamente em tecido poliamida de rápida dispersão da transpiração, 

completamente respirável, palmilha em Gel 2cm Super Macia e Removível para limpeza em 

puehigienização,solado tri componente, sobre palmilha antimicrobiana, com sola em borracha, 

com alta resistência a abrasão, grande flexibilidade; entressola  em poliéster, com alta  absorção 

de impactos,  palmilha interna solta, fôrma super conforto com tecnologia exclusiva para evitar 

apertos e deixar os pés confortáveis. 

Da embalagem 

Embalagem individual: caixa de papelão, acabamento de primeira qualidade, indicação externa 

da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante 

e indicação da página do fabricante na internet. 

Embalagem coletiva: em caixas de papelão ondulado com 83cm de comprimento, 70cm de altura 

e 34cm de largura, elaborada com parede duplas ou triplas, contendo fita de fechamento em 

papel com adesivo acqua grude com o nome do fabricante em sua extremidade. 

ITEM 27.27–BORNAL3 

Agente de fiscalização de Trânsito e Transporte 

Bornal, nome bornal. Bornal para transporte de equipamentos, 

BORNAL MODULAR- Bornal tipo socorrista para uso pessoal e transporte dos equipamentos de 

primeiros socorros policiais. Características do produto: Confeccionado em nylon cordura 1000, 

com zíper duplo em poliéster que permita abertura de fundo a fundo (180º graus). Com 

separações internas para tipos diversos de materiais de primeiros socorros. Fechamentos de 

reforço com tirantes e conectores de soltura rápida. Com alça de mão e fitas que se encaixam 

aos coletes, mochilas e bolsas por meio do sistema MOLLE universal. Dimensões mínimas: 11 

cm x 17 cm x 7 cm. Na cor preta.tarja de identificação solta, em velcro, com bordado com a logo 

STT na COR AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 ou similar, na quantidade do bordal, 

que serão afixadas posteriormente, por conta do contratado.  

Tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela STT, à vencedora do 

certame. 

Embalagem individual: caixa de papelão, acabamento de primeira qualidade, indicação externa 

da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante 

e indicação da página do fabricante na internet. 

ITEM 23.28–BRAÇAL  

Agente de fiscalização de Trânsito e Transporte 

Braçadeira na cor preta, fornecido com grafismo no padrão da STT, aplicado o brazão do agente 

de fiscalização9 cm, bem como aplicação da logomarca da STT com 7cm x 3cm, na COR 

AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 ou similar, abaixo do referido grafismo deverá 

também vir o texto “Superintendência de Trânsito e Transporte Público” na cor verde. bem como 

a inscrição do texto “SUPERVISOR” na cor laranja (c=0,m=80,y=100,k=0) 

ITEM 23.29 –CAPA DE CHUVA 
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Servidores Administrativo e Agente de fiscalização de Trânsito e Transporte 
Capa de chuva impermeável, nylon dn 70, padrão, transparente (incolor). com mangas, capuz 

com cadarço para ajuste, abertura frontal total e abertura traseira parcial, obedecendo às 

características a seguir relacionadas: 

Capuz: deve ser anatômico, fixado na base da gola através de costura, com cadarço de nylon 

para ajuste, e quando não estiver em uso, tiver viabilidade de ser guardado em um 

compartimento instalado conjugadamente na base da própria gola e fechado por zíper de nylon, 

medindo 30cm; 

Mangas raglam: devem ser compridas. a barra deve ser dobrada internamente, tendo 

acabamento através de solda eletrônica. 

Bolsos: dois bolsos embutidos nas laterais da frente, com tampa, nas medidas 190mm de 

comprimento por 150mm de largura, devera ter uma faixa refletiva segmentada com 5cm de 

largura, aplicada através de termotransferência, com reflexibilidade miníma de 500 candelas lux. 

Respiradouros: deverão ser colocados sob a pala traseira e sob a pala da frente, 02 respiradores, 

confeccionado em malha sintética (composição abaixo), que permita uma boa ventilação. 

Composição da malha sintética: 100% poliéster / Vinil 0,20 

contextura: 4 malhas/cm 

gramatura: 24± 2g/m2 

cor: a mesma da capa  

abertura frontal: fechamento em velcro na cor branca. 

abertura traseira: o comprimento da abertura deve ser de acordo com os padrões nacionais, 

tendo carcela com 40mm de largura no lado esquerdo. 

guarda-capa: a capa deverá estar acondicionada em bolsa confeccionada do mesmo material da 

capa, tipo envelope, medindo 290mm x 240mm (± 0,5cm), tendo um fole de 30mm de largura, 

com dois passadores na parte traseira medindo 50mm x 100mm (± -0,5cm) e fechado com um 

botão de pressão na parte dianteira. 

ii – especificação do tecido. 

nylondn 70, emborrachado com espessura de 0,20mm (+-0,002), com 47 +ou – 2 fios no urdume 

e 36 +/- 2 fios na trama, com resistência mínima ao rasgamento de 33 kg urdume e 26 kg na 

trama. o tecido deverá ser isento de manchas ou outros defeitos prejudiciais e deverá ser coberto 

no interno por um filme impermeabilizante de polivinil macio e sem cheiro, deixando o tecido 

completamente impermeável. 

deverá ser apresentado laudo técnico quanto a permebilidade do tecido com resistência a 

pressão hidrotastica em coluna de água com capacidade máxima do equipamento igual (100). 

iii - condições de execução: 

a) os aviamentos utilizados na confecção das capas devem ser da mesma tonalidade do tecido 

e devem ser de primeira qualidade, de marca conhecida.  



  
 

Página 40 de 63 
Av. Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, s/nº, Jardim Limoeiro, Camaçari-BA.CEP: 42802-590 

Tel.: 71 3454-1817 / 3454-1822 / 3454-1867 

b) todas as costuras deverão ser reforçadas, usando linha mista de algodão de primeira 

qualidade, com titulagem 120e, quando necessário, nas costuras duplas utilizar fechadeira de 

duas agulhas ponto corrente para maior resistência. 

c) as barras deverão ser vedadas e soldadas eletronicamente. 

d) a capa deve ser toda vedada nas costuras através de selagem termoeletrônica, deixando as 

uniões completamente impermeáveis, resistindo a chuvas fortes, possíveis jatos de água, dando 

ao usuário maior proteção e conforto possível. 

e) cada peça deverá possuir uma ou duas etiqueta(s) contendo em caracteres indeléveis e bem 

visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, ano de fabricação, número do manequim, 

composição do tecido, e instruções de lavagem. 

f) deverá possui refletivos: 

- nas costa, duas barras de 5,0cm de largura por toda sua extensão 

- nas mangas, duas barras de 5,0cm de largura 

- na tampa do bolso frontal uma faixa de 05cm 

- na calça, duas barras de 5,0cm de largura acima do joelho lado esquerdo e direito. 

g) gravações: 

- no lado esquerdo a altura do peito a logomarca da stt, em materialtermotransferível e refletivo.  

- nas costa a palavra "STT", em letras termotransferivel e refletiva. 

Garantiao fornecedor deverá oferecer garantia de no mínimo 1(um) ano contra defeito de 

fabricação. 

EMBALAGEM: 

As peças devem ser embaladas por unidade, em pacotes de plástico transparente de boa 

qualidade e acondicionadas em caixa de papelão resistente. 

24. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os custos pertinentes a testes / análise de materiais e equipamentos, bem como 
dos laudos quando solicitados pela contratante serão de responsabilidade das empresas 
que participarem do processolicitatório. 
 
Os serviços deverão ser executados mediante emissão de ordem de serviço. 
 
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT terá o prazo de até 03 (três) 
dias úteis para aprovar ou rejeitar os produtos e serviços. 

 
O descumprimento das especificações técnicas implicará na recusa do material e/ou 
serviço. O material rejeitado deverá ser substituído no prazo máximo de até 02 (dois) 
dias úteis, contados a partir da comunicação. 
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A devolução do material rejeitado, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a 
contratada suspenda a execução dos serviços. 
 
Se o produto utilizado apresentar desconformidade de fabricação deverá ser substituído 
no prazo máximo de até02 (dois) dias após recebida a comunicação. 
 
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT poderá a cada 06 (seis) meses 
agendar junto à empresa contratada uma análise dos materiais constantes no contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 25 - ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 LAYOUT DO KIT FARDAMENTO 
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