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ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 065/21 - PA 5197/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS E ADMISTRATIVOS DE 

TRÂNSITO 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 09h30min, na sala de 

reuniões da Secretaria de Trânsito do Município da Estância Balneária de Praia Grande, sito a 

Rua Amália Belotti Pastorello, nº 72, Sitio do Campo,  reuniram-se os membros da Equipe de 

Apoio composta pelas servidoras públicas, GRAZIELE DE LIMA SANTOS RF. 37910 e 

REGIANE OLIVEIRA ROEMER RF. 37911 e o Sr. Helio Pavani, Rg.: 9180813 

representante da empresa Indaseg Confecções de Uniformes Eireli, a fim de analisar as 

amostras apresentadas pelas empresas classificadas em primeiro lugar, a saber: 

 
LOTE I  

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

1 

Camisa masculina aberta com 4 botões, em 

tecido misto com 67% poliéster e 33% 

algodão, gramatura 220 à 231 g/m², cor areia 

, mangas curtas na cor amarelo ouro com 

faixa refletiva de 05 cm, 1 bolso com tampa 

fechado por botão, porta caneta no lado 

esquerdo, colarinho entrelado com botão nas 

extremidades, brasão do Trânsito bordado na 

manga direita (CONFORME FOTO 01) e a 

Bandeira da Estância Bal. de Praia Grande 

bordada na manga esquerda (CONFORME 

FOTO 02), velcro fêmea com 8cm de largura e 

2cm de altura para colocação de faixa 

nominal acima do bolso esquerdo e silk 

SETRAN na cor verde musgo no mesmo bolso, 

com logotipo silk nas costas FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO na cor verde musgo, nos tamanho 

PP, P, M, G, GG e EXG, assimétricos ao corpo 

(VIDE IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 03 SOB 

ANEXO IX). 

UNISEG COM DE 

UNIFORMES E 

EQUIP DE 

SEGURANÇA 

LTDA 

NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS  

 REPROVADO 

  

2 

Calça em tecido misto com 67% poliéster e 

33% algodão, gramatura 220 à 231 g/m², na 

cor verde musgo , com meio elástico, zíper, 

07 passantes, com reforço no gancho 

(sobreposição do mesmo tecido e costuras 

reforçadas), bolsos na parte dianteira e 

traseira, com reforço nos joelhos e uma faixa 

refletiva de 05 cm acima da linha do joelho, 

com etiqueta de garantia total do fabricante, 

confeccionado com linha 80 (100% Poliéster) 

cores firmes, na parte final das pernas deverá 

ter uma sobreposição em velcro para ajuste 

de largura, todos os tamanhos devem ser 

assimétricos ao corpo (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 04 SOB ANEXO IX). 
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ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

5 

Camisa pólo confeccionada em malha piquet, 

sendo 50% algodão e 50% poliéster, de 

primeira qualidade, cor areia, aberta na parte 

superior (peitilho) com 03 (três) botões, 

mangas na cor amarelo ouro com faixa 

refletiva de 05 cm, brasão do Trânsito 

bordado na manga direita (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 01) e a Bandeira da Estância 

Bal. de Praia Grande bordada na manga 

esquerda (VIDE IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 

02), velcro fêmea com 8 cm de largura e 2 cm 

de altura para colocação de faixa nominal na 

altura do peitoral lado esquerdo, na altura do 

peitoral lado direito e nas costas dizeres 

bordado "FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO" na 

cor verde musgo (VIDE IMAGEM ILUSTRATIVA 

Nº 05 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNISEG COM DE 

UNIFORMES E 

EQUIP DE 

SEGURANÇA 

LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS  

 

 

 

REPROVADO 

6 

Bermuda masculina em tecido misto com 

67% poliéster e 33% algodão, gramatura 220 

à 231 g/m², na cor verde musgo , com meio 

elástico, zíper, 07 passantes, com reforço no 

gancho (sobreposição do mesmo tecido e 

costuras reforçadas), bolsos na parte 

dianteira e traseira, faixa refletiva de 05 cm 

nas extremidades, tecido este com 67% 

Poliéster, 33% Algodão, com etiqueta de 

garantia total do fabricante, confeccionado 

com linha 80 (100% Poliéster) cores firmes, e 

numerações assimétricas ao corpo (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 06 SOB ANEXO IX). 
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LOTE II 

 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

7 

Boné tecido 100% poliéster na cor 

amarelo ouro, com regulagem 

Snapback na parte traseira na cor 

amarelo ouro, com bordado na 

parte frontal do Brasão do Trânsito 

de Praia Grande (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 07 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

RWAF TEXTIL 

INDÚSTRIA, COMERCIO 

E IMPORTAÇÃO DE 

TECIDOS LTDA 

 

 

NÃO ATENDEU O 

SOLICITADO EM EDITAL 

- APRESENTOU NA COR 

AMARELO CANÁRIO. 

 

REPROVADO 

9 

Boné tecido 100% poliéster na cor 

branca, com regulagem Snapback 

na parte traseira, com bordado na 

parte frontal do Brasão da Guarda 

Civil Municipal de Praia Grande 

(VIDE IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 08 

SOB ANEXO IX). 

 

RWAF TEXTIL 

INDÚSTRIA, COMERCIO 

E IMPORTAÇÃO DE 

TECIDOS LTDA ATENDEU O 

SOLICITADO 
APROVADO 
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LOTE III 

 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

11 

Camiseta gola careca em tecido 

malha PV, na cor verde musgo, sem 

mangas, tipo machão, com silk do 

brasão Trânsito ao lado esquerdo 

(VIDE IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 09 

SOB ANEXO IX). 

 

 

 

NSE - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA 

 

 

 

 

NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS 

 

 

 

 

 

REPROVADO 

 

 

13 

Camisa pólo masculina 

confeccionada em malha piquê 

slim,sendo 50% algodão e 50% 

poliéster, , aberta na parte superior 

(peitilho) com 03 (três) botões, 

Secretaria de Trânsito bordado do 

lado esquerdo do peito (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 01). e 

abaixo dizeres bordado 

"SECRETARIA DE TRÂNSITO" e nas 

costas dizeres 

bordado"FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO", nas cores: preta, 

branca ou verde (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 10 SOB ANEXO IX). 

 

 

NSE - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA 
NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS  
REPROVADO 

17 

Camisa pólo baby look feminina 

confeccionada em malha piquê 

slim, sendo 50% algodão e 50% 

poliéster, de primeira qualidade, 

aberta na parte superior (peitilho) 

com 03 (três) botões, brasão da 

Secretaria de Trânsito bordado do 

lado esquerdo do peito e abaixo 

dizeres bordado "SECRETARIA DE 

TRÂNSITO" e nas costas dizeres 

bordado "SECRETARIA DE 

TRÂNSITO" , nas cores preta, 

branca ou verde (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 11 SOB ANEXO IX). 

 

 

NSE - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA 

NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS  

 

 

 

REPROVADO 
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19 

Camiseta baby look feminina em 

malha PV, manga curta, 67% 

poliéster e 33% viscose, com 

tratamento anti-peeling, gola v, na 

cor verde, brasão da Secretaria de 

Trânsito bordado do lado esquerdo 

do peito e abaixo dizeres bordado 

"SECRETARIA DE TRÂNSITO" e nas 

costas dizeres bordado 

"SECRETARIA DE TRÂNSITO" (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 12 SOB 

ANEXO IX). 

 

 

NSE - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA 

NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS  
REPROVADO 

21 

Camiseta masculina em malha PV, 

manga curta, 67% poliéster e 33% 

viscose, com tratamento 

antipeeling, gola v, na cor verde, 

brasão da Secretaria de Trânsito 

bordado do lado esquerdo do peito 

e abaixo dizeres bordado 

"SECRETARIA DE TRÂNSITO" e nas 

costas dizeres bordado 

"SECRETARIA DE TRÂNSITO” (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 12 SOB 

ANEXO IX). 

 

 

NSE - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA 

NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS  
REPROVADO 
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LOTE IV 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

24 

Tarja nominal bordada e 

plastificada com fixação em velcro 

macho, na cor verde musgo, 8cm x 

2cm, com nome dos usuários 

bordado em amarelo ouro (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 13 SOB 

ANEXO IX). 

 

 

ZAION SOLUÇÕES E 

TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA EIRELI 

NÃO ATENDEU O 

SOLICITADO EM EDITAL 

- APRESENTOU TARJA 

RESINADA. 

 

 

REPROVADO 

25 

Tarja nominal bordada e 

plastificada com fixação em velcro 

macho, na cor verde petróleo, 8cm 

x 2cm, com nome dos usuários 

bordado em amarelo. 

 

ZAION SOLUÇÕES E 

TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA EIRELI 
NÃO ATENDEU O 

SOLICITADO EM EDITAL 

- APRESENTOU TARJA 

RESINADA. 

 

REPROVADO 
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LOTE V 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

26 

Jaqueta para o frio, confeccionada 

em tecido misto 50% algodão e 

50% poliéster, Rip Stop, na cor 

verde musgo, apresentando 

qualidade de não amarrotamento, 

resistência e de estabilidade, 

fechamento frontal através de zíper 

e sobreposição de velcro de 25 mm 

da esquerda para a direita, cós na 

cintura com elástico embutido na 

região lateral, feito em máquina 

reta paralela com distância de 15 

mm, parte frontal e dorsal será sem 

elástico, gola tipo esporte, aberta 

como das jaquetas comuns, platina 

nos ombros, bolsos laterais, punho 

em meio elástico embutido, com 

três costuras feito em máquina reta 

paralela, com distância de 15 mm 

entre as costuras, a outra parte do 

punho possuirá velcro de 25 mm de 

largura e regulador do meio tecido 

da peça com aplicação de velcro, 

forró interno da jaqueta será em 

malha 100% poliéster, com nano 

tecnologia de gerenciamento 

térmico pró ativo, que proporciona 

termo regulação dinâmica, 

regulando a temperatura corporal 

constantemente, em temperaturas 

baixas ele libera o calor 

armazenado, e em temperaturas 

altas armazena o calor ao mesmo 

tempo que controla a umidade, 

antes mesmo dela começar a ser 

produzida, velcro fêmea com 8cm 

de largura e 2cm de altura para 

colocação de tarja nominal do lado 

direito do peito, brasão do Trânsito 

bordado na manga direita (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 01 SOB 

ANEXO IX) e a Bandeira da Estância 

Bal. de Praia Grande bordada na 

manga esquerda (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 02 SOB ANEXO IX), 

silk nas costas FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO na cor prata refletiva , no 

peito lado esquerdo silk 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, na cor 

amarela (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 14 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNISEG COM DE 

UNIFORMES E EQUIP DE 

SEGURANÇA LTDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO APRESENTOU AS 

AMOSTRAS 

NÃO ATENDEU O 

SOLICITADO EM EDITAL 

 

 
REPROVADO 
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LOTE VI 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

29 

Jaqueta para motociclista, na cor 

verde musgo, confeccionada em 

CORDURA 500, com proteções 

anatômicas de ombros, cotovelos e 

costas em EVA termoconformado, 

com dureza de 25 shore A e 

densidade de 20 gramas por cm³. 

Dois bolsos externos, gola padre 

em neoprene, botões de pressão 

com boa durabilidade, vivo refletivo 

de 5mm e zíper de plástico injetado 

do tipo trator com velcro sob o 

zíper. A jaqueta possui dois coletes 

removíveis, sendo o primeiro 

COLETE IMPERMEÁVEL 

confeccionado em 100% poliamida 

70 emborrachado, com costuras 

seladas e o outro COLETE INVERNO 

confeccionado em 100% poliamida 

70 matelacê, dupla face. Os dois 

coletes serão fixados através de 

zíper de nylon nº 5, podendo ser 

utilizados individualmente de 

acordo com a necessidade do 

usuário, platina nos ombros, na 

manga do lado esquerdo bordado a 

BANDEIRA DA PRAIA GRANDE (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 02 SOB 

ANEXO IX), na altura do peitoral 

lado esquerdo velcro fêmea com 

8cm de largura e 2cm de altura 

para colocação de faixa nominal, na 

parte de trás silk: FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO fonte ARIAL em material 

refletivo (prata) (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 15 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

 

 

 

CAVI RAMOS 

CONFECÇÕES LTDA 
 

OK 

 

APROVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE VII 
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ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

32 

Camisa masculina aberta com 4 

botões, em tecido misto com 67% 

poliéster e 33% algodão gramatura 

220 à 231 g/m², na cor verde 

petróleo, com 1 bolso com tampa, 

porta caneta, mangas curtas, na cor 

amarelo ouro, com faixa refletiva 

de 05cm e brasão do Trânsito 

bordado na manga direita e a 

bandeira da Estância Bal. de Praia 

Grande bordado na manga 

esquerda, colarinho entrelado com 

botão nas extremidades, velcro 

fêmea com 8 cm de largura e 2 cm 

de altura para colocação de tarja 

nominal acima do bolso, com 

logotipo silk no bolso SETRAN e nas 

costas ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 

platina nos ombros (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 16 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

I T DAGHER 

CONFECÇÕES 

 

 

 

NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS 

 

 

 

 

 

REPROVADO 

 

 

 

33 

Camisa masculina aberta com 4 

botões, em tecido misto com 67% 

poliéster e 33% algodão, gramatura 

220 à 231 g/m², na cor verde 

petróleo, com 1 bolso com tampa, 

porta caneta, mangas curtas, na cor 

amarelo ouro, com faixa refletiva 

de 05 cm, brasão do Trânsito 

bordado na manga direita e a 

Bandeira da Estância Bal. de Praia 

Grande bordada na manga 

esquerda, colarinho entrelado com 

botão nas extremidades, velcro 

fêmea com 8 cm de largura e 2cm 

de altura, para colocação de tarja 

nominal acima do bolso , com 

logotipo silk no bolso e nas costas 

SETRAN, platina nos ombros (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 17 SOB 

ANEXO IX). 

 

 

 

I T DAGHER 

CONFECÇÕES NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS 

 

REPROVADO 

 

34 

Calça masculina em tecido misto 

com 67% poliéster e 33% algodão 

gramatura até 220 g/m², na cor 

verde petróleo , com ½ elástico, 

zíper, 07 passantes, com reforço no 

gancho, bolso na parte dianteira e 

bolso na parte traseira , faixa 

refletiva de 05 cm nas pernas com 

etiqueta de garantia total do 

fabricante confeccionada com linha 

80 (100% Poliéster) alta potência de 

força cores firmes com elástico e 

zíper de primeira qualidade com 

garantia do fabricante (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 18 SOB 

ANEXO IX). 

 

 

I T DAGHER 

CONFECÇÕES NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS 

 

 

 

REPROVADO 
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35 

Bermuda masculina em tecido 

misto com 67% poliéster e 33% 

algodão gramatura até 220 g/m², 

na cor verde petróleo , com ½ 

elástico, zíper, 07 passantes, com 

reforço no gancho, bolso na parte 

dianteira e bolso na parte traseira , 

faixa refletiva de 0,5 cm nas pernas 

com etiqueta de garantia total do 

fabricante confeccionada com linha 

80 (100% Poliéster) alta potência de 

força cores firmes com elástico e 

zíper de primeira qualidade com 

garantia do fabricante (VIDE 

IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 19 SOB 

ANEXO IX). 

 

 

I T DAGHER 

CONFECÇÕES NÃO APRESENTOU 

AS AMOSTRAS 

 

REPROVADO 

 

 

 

LOTE VIII 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

37 

Jaqueta para o frio, em tecido misto 

com 67% poliéster e 33% algodão, 

gramatura 220 à 231 g/m², forrada 

com manta e matelacê, na cor 

verde petróleo, composta de faixa 

refletiva de 05cm nas mangas, 

velcro para colocação de tarja 

nominal, brasão do Trânsito 

bordado na manga direita e a 

Bandeira da Estância Bal. de Praia 

Grande bordada na manga 

esquerda, fechamento com zíper de 

primeira qualidade e velcro, com 2 

bolsos laterais e platina nos 

ombros, silk nas costas 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO , no 

peito lado esquerdo SETRAN, na cor 

amarelo ouro(VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 20 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

 

INDASEG CONFECÇÕES 

DE UNIFORMES EIRELI . 

 

 

OK 

 

 

APROVADO  

 

39 

Jaqueta para o frio, em tecido misto 

com 67% poliéster e 33% algodão, 

gramatura 220 à 231 g/m², forrada 

com manta e matelacê, na cor 

verde petróleo, composta de faixa 

refletiva de 05cm nas mangas, 

velcro para colocação de tarja 

nominal, brasão do Trânsito 

bordado na manga direita e a 

Bandeira da Estância Bal. de Praia 

Grande bordada na manga 

esquerda, fechamento com zíper de 

primeira qualidade e velcro, com 2 

bolsos laterais e platina nos 

ombros, silk nas costas SETRAN , no 

peito lado esquerdo SETRAN, na cor 

amarelo ouro (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 20 SOB ANEXO IX). 

 

INDASEG CONFECÇÕES 

DE UNIFORMES EIRELI . 

OK 

 

APROVADO  
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LOTE IX 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

40 

Conjunto de chuva (Blusão e Calça) 

em náilon emborrachado, cor 

Amarelo-Limão Cítrico. BLUSÃO 

confeccionado em nylon 

emborrachado impermeável, na cor 

amarelo-limão (cítrico); com forro 

interno em tela de poliéster; com 

pala de ventilação nas costas; com 

mangas compridas com elástico e 

fecho de contato gancho argola nos 

punhos e elástico na' cintura; com 

gola alta "tipo padre", tendo 

guardado em seu interior (fechado 

por zíper) um capuz, confeccionado 

do mesmo material e cor do blusão, 

com regulagem por cordel 

passante. Fechamento frontal por 

zíper, coberto por uma pala e uma 

contra pala, com fechamento 

adicional por fecho de contato 

gancho argola em toda a sua 

extensão. Com faixas horizontais 

em película refletiva de 05cm na 

parte frontal, nas costas e nas 

mangas, e brasão da SETRAN na 

frente, e nas costas os dizeres: 

SETRAN, ENGENHARIA DE TRÁFEGO 

OU FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. 

CALÇA confeccionada no mesmo 

material e cor do blusão, com 

cintura provida de elástico e cordão 

de amarração, com aplicação de 

faixas refletivas de 05cm na região 

mediana das coxas (mais ou menos 

1O cm. de distância do gancho), 

circundando toda a coxa; com fole 

do lado externo da bainha, fechado 

por zíper de náilon (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 21 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDASEG CONFECÇÕES 

DE UNIFORMES EIRELI . 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

APROVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE X 
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ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO  SITUAÇÃO 

42 

Jaqueta para motociclista, na cor 

Azul escuro, confeccionada em 

CORDURA 500, com proteções 

anatômicas de ombros, cotovelos e 

costas em EVA termoconformado, 

com dureza de 25 shore A e 

densidade de 20 gramas por cm³. 

Dois bolsos externos, gola padre 

em neoprene, botões de pressão 

com boa durabilidade, vivo refletivo 

de 5mm e zíper de plástico injetado 

do tipo trator com velcro sob o 

zíper. A jaqueta possui dois coletes 

removíveis, sendo o primeiro 

COLETE IMPERMEÁVEL 

confeccionado em 100% poliamida 

70 emborrachado, com costuras 

seladas e o outro COLETE INVERNO 

confeccionado em 100% poliamida 

70 matelacê, dupla face. Os dois 

coletes serão fixados através de 

zíper de nylon nº 5, podendo ser 

utilizados individualmente de 

acordo com a necessidade do 

usuário, platina nos ombros, na 

manga do lado esquerdo bordado a 

BANDEIRA DA PRAIA GRANDE, na 

altura do peitoral lado esquerdo 

velcro fêmea com 8cm de largura e 

2cm de altura para colocação de 

faixa nominal, na parte de trás silk: 

GTRAN fonte ARIAL em material 

refletivo (prata) (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 22). 
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Camiseta na cor preta, em tecido 

DRY FIT com microfibras de 

poliéster, proporcionando 

dispersão do calor, diminuindo a 

formação de suor, com tratamento 

bacteriostático, impedindo a 

formação de odor, com proteção a 

raios solares UVA e UVB, na altura 

do peitoral do lado esquerdo o 

brasão do grupamento e nas costas 

silk ROTRAM ou GTRAN na cor 

amarelo ouro (VIDE IMAGEM 

ILUSTRATIVA Nº 23 SOB ANEXO IX). 

 

 

 

ZAION SOLUÇÕES E 

TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA EIRELI 

 

OK 

 

APROVADO 
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Camisa térmica segunda pele, slim, 

na cor preta, composição poliéster 

e elastano, alta resistência e 

compressão, proteção contra raios 

solares, tamanho assimétricos, silk 

BRASÃO SETRAN na altura do 

peitoral lado esquerdo, nas costas 

silk FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

fonte ARIAL e na cor amarelo ouro 

(VIDE IMAGEM ILUSTRATIVA Nº 24 

SOB ANEXO IX). 

 

 

ZAION SOLUÇÕES E 

TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA EIRELI 
OK APROVADO 

 

Seguem, anexo a essa Ata, fotos das amostras apresentadas. 
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