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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer as condições mínimas exigíveis para o fornecimento dos bottons para uniformes 
dos empregados lotados nas atividades de Orientação, Operação e Fiscalização de Obras e 
Sinalização de Trânsito. 
 
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
2.1    Os objetos não possuidores de certificação e aprovação expedida pelo MTE deverão 

atender a descrição infra; 
 
2.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer à CET uma amostra de acordo com as 

Especificações Técnicas fornecidas, no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados a 
partir da data da assinatura do Contrato; 

 
2.1.2 A CET, através do DSS, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, fará a análise das 

amostras apresentada pela CONTRATADA; 
 
2.1.3 No caso de rejeição das amostras apresentadas a CONTRATADA terá o prazo de até 

07 (sete) dias úteis, contados do recebimento da notificação para apresentação de 
novas amostras, ou ajustes que se fizerem necessários nas amostras anteriormente 
apresentadas; 

 
3. DEFINIÇÃO 
 
 Os Bottons são elementos de identificação para serem alocados nos uniformes dos 
empregados que laboram em atividades de estacionamento rotativo, orientação, operação, 
sinalização e fiscalização de obras, tanto no trânsito quanto nas vias públicas do Município 
de São Paulo, diferenciando o segmento de atuação, unidade de trabalho e nível na carreira.  
 
4. REQUISITOS GERAIS 
 
4.1. DESCRIÇÃO 
 
Bottons para identificação profissional, produzidos em tecido, impresso em serigrafia a 
serem fixados por fecho de contato gancho* (na cor predominante do segmento), na 
camisa do uniforme dos empregados alocados nas atividades de Estacionamento Rotativo, 
Orientação, Operação e Fiscalização de Obras e sinalização de Trânsito, conforme 
descrições a seguir; 
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4.1.1 Sinalização Viária - cor verde petróleo (195212 TP) 
4.1.2 Operação e Fiscalização de Obras - cor marrom (191116 TP) 
4.1.3 Estacionamento Rotativo - cor azul marinho (193952P) 
4.2. MATERIAL 

4.2.1 Bottons, com acabamento em bordado no contorno das circunferências, para 
Operação, Sinalização, Fiscalização de Obras e Estacionamento Rotativo 

4.2.1.1 Sarja – 100% Algodão, 3x1, cor do tecido conforme segmento diferenciado. Processo 
serigráfico com tintas nas cores diferenciadas por segmentos. 
 
4.2.2 Fecho de contato gancho* 
 
*Obs.: O fecho de contato gancho e argola deve atender as seguintes especificações e 
Normas Aplicadas (FM VSS – 302, ASTM – D 635, YFSM – 510/ JIS – D – 1201 E NBR – 10681 
 
Espessura do lado gancho -                  2,30 ± 0,05 
Espessura do lado argola                     2,20 ± 0,05 
Largura da orela                                   2,00 ± 0,05 
Composição   
Cadarços                                              Filamentos de poliamida  
Ganchos                                               Monofilamento de poliamida N6.6 
Argolas                                                Monofilamento de poliamida N6.6 
Resistências 
Tração longitudinal                              ≥ 8,0 N/cm³ - ≥ 0,815KgF/cm³ 
Deslocamento                                      ≥ 1,3 N/cm³ - ≥ 0,132KgF/cm³ 
 
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5.1 Bottons, com acabamento em bordado no contorno das circunferências, para o 
Segmento Operação, Estacionamento Rotativo, Fiscalização de Obras e Sinalização de 
Trânsito em Geral. 

Correspondem aos elementos de identificação em forma de circunferência. 

5.1.1 Botton em forma de circunferência para Operação 

Confeccionado em tecido de algodão, na cor marrom (191116 TP), na forma de 
circunferência, medindo 80 mm (+/- 02 mm) de diâmetro, prensado com fecho de contato 
gancho, de forma a possibilitar a fixação em outra face de fecho de contato argola, já 
costurado na manga direita da camisa do uniforme, seguindo o padrão do desenho abaixo 
impresso em serigrafia conforme as características descritas ao final do item “7”; 

a) Sobre a circunferência, e localizada no centro da mesma haverá uma faixa na cor 
branca, medindo 80 mm (+/- 02 mm) de comprimento na horizontal, e 15 mm de altura 
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na vertical, sendo que o acabamento nas extremidades do comprimento deverá ser 
arrendado para seguir o contorno da borda da circunferência. 

b) Ao longo da faixa branca deverá ser impresso serigraficamente em caixa alta de forma 
centralizada e na cor marrom uma das seguintes palavras: 

 OPERADOR, 

 SUPERVISOR, 

 COORDENADOR  

c) Na parte superior da circunferência, entre  a borda superior da mesma e a linha superior 
da faixa branca haverá, de forma centralizada e na cor branca, um dos seguintes 
códigos: 

 GET CN 

 GET NO 

 GET SE 

 GET SU 

 GET SO 

 GET MB 

 GET LE 

 GET OE 

d) Na parte inferior da circunferência, entre a borda inferior da mesma e a linha inferior da 
faixa branca haverá, de forma centralizada e na cor branca, um dos seguintes números 
romanos: 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 V 

e) A parte inferior da circunferência, cuja faixa branca seja identificada com a 
denominação COORDENADOR, deverá ficar livre, ou seja, não há identificação com 
número romano. 
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f) A fonte utilizada nas impressões especificadas nas circunferências deverá ser no 
tamanho máximo possível, respeitadas as proporções, conforme desenho ilustrativo no 
item 5.1.1. 

g) O fecho de contato gancho deverá ser na cor marrom (191116 TP). 

5.1.2 Bottons para o Segmento Estacionamento Rotativo / Zona Azul 

Correspondem aos elementos de identificação em forma de circunferência. 

5.1.2.1  Botton em forma de circunferência para Estacionamento Rotativo 

Confeccionado em tecido de algodão na cor branca, em forma de circunferência, 80 mm  
(+/- 02 mm.) de diâmetro, prensado com fecho de contato gancho, de forma a possibilitar a 
fixação em outra face do fecho de contato argola, costurado na manga direita da camisa do 
uniforme, seguindo o padrão do desenho abaixo, impresso em serigrafia conforme as 
características descritas a seguir. 

a) Sobre a circunferência e localizada no centro da mesma haverá o nome Zona Azul e/ou 
Área de Pedestres (conforme desenhos abaixo), na cor branca e com acabamento nas 
extremidades das letras na cor azul marinho (193952P), utilizando caixa alta apenas nas 
primeiras letras das duas palavras (Zona Azul), e caixa alta para ÁREA DE PEDESTRES. 

b) Sobre a circunferência e 10 mm acima da extremidade superior das palavras Zona Azul 
deverá ser impresso horizontalmente uma faixa na cor azul marinho (193952P), com 
acabamento arredondado acompanhando a circunferência e acabando a uma distância 
de 10 mm da borda da circunferência. 
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c) Sobre a faixa azul marinho descrita no item anterior haverá, na cor branca e linearmente 
distribuída em toda a extensão da faixa, haverá uma  das seguintes palavras: 

 OPERADOR, 

 GESTOR. 

d) Sobre a circunferência e 10 mm acima da extremidade superior da palavra OPERADOR 
ou GESTOR deverá ser impresso em serigrafia, em caixa alta, na cor azul marinho 
(193952P) e posicionada no centro a sigla GES. 

e) Sobre a circunferência e 10 mm. abaixo da extremidade inferior das palavras Zona Azul 
e/ou Área de Pedestres, deverá ser impressa uma semi circunferência na cor azul 
marinho e acabando a uma distância de 1,0 cm da borda da circunferência principal ou 
de fundo. 

f) Sobre a semicircunferência de cor azul marinho descrita no item anterior (e) haverá, em 
caixa alta, na cor branca e centralizado um dos seguintes números romanos: 

 I, 

 II, 

 IV 

g) A fonte utilizada nas impressões especificadas nas circunferências deverá respeitar as 
proporções, conforme desenho ilustrativo no item 2.2.1. 

h) O fecho de contato deverá ser na cor azul marinho (193952P) 

5.1.3   Botton em forma de circunferência para Sinalização 

5.1.3.1 Confeccionado em tecido de algodão, na forma de circunferência, na cor branca, e 
impresso em serigrafia na cor VERDE PETRÓLEO (195212 TP), medindo 80 mm (+/- 02 mm) 
de diâmetro, prensado com fecho de contato gancho tipo macho, de forma a possibilitar a 
fixação em outra face de fecho de contato argola, tipo fêmea, já costurado na manga direita 
da camisa do uniforme, seguindo o padrão conforme desenho abaixo: 

 

 

 

 

Desenho sem escala 

 

 



 

  
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO ET-091 

BOTTONS PARA OPERAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

REVISÃO Nº 01/14 

DATA 24/04/2014 

GRH DSS 

 

 

Gerência de Recursos Humanos 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho – DSS 

 
5.1.4 Botton em forma de circunferência para Fiscalização de Obras 

5.1.4.1 Botton em forma de circunferência 

Confeccionado em tecido de algodão, na forma de circunferência, na cor branca, medindo 
80 mm (+/- 02 mm) de diâmetro, prensado com fecho de contato gancho, de forma a 
possibilitar a fixação em outra face de fecho de contato argola, já costurado na manga 
direita da camisa do uniforme, seguindo o padrão do desenho abaixo impresso em 
serigrafia conforme as características descritas a seguir: 

 

c) Sobre a circunferência e localizada no centro no meridiano superior da mesma 
haverá uma faixa zebrada na cor branca (Pantone 110601TP), medindo 80 mm (+/- 
02 mm) de comprimento na horizontal e 15 mm de altura na vertical, com tracejado 
longitudinal de 45° à direita, “zebrado” em laranja (Pantone 161357TP), com 10mm 
de largura cada, sendo que o acabamento nas extremidades do comprimento deverá 
ser arrendado para seguir o contorno da borda da circunferência. 

d) Ao longo da faixa branca, entre a borda inferior da mesma e a linha inferior da faixa 
branca, deverá ser impresso serigraficamente em caixa alta de forma centralizada e 
na cor branca uma das seguintes palavras: 

 OPERADOR, 

 GESTOR  

e) Na parte superior da circunferência, entre  a borda superior da mesma e a linha 
superior da faixa branca haverá, de forma centralizada e na cor branca, o seguinte 
código: 

 GOB 
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f) A parte inferior da circunferência, cuja faixa branca seja identificada com a 
denominação GESTOR e/ou OPERADOR, deverá ter identificação com número 
romano “I”. 

g) Na parte superior da circunferência, entre a borda superior da mesma e a linha 
superior da faixa branca haverá, de forma centralizada, acompanhando a 
circunferência, e na cor branca, o seguinte código: 

h) OBRAS 

i) Na parte inferior da circunferência, entre a borda inferior da mesma e a linha inferior 
da faixa branca haverá, de forma centralizada, acompanhando a circunferência e na 
cor branca, o seguinte código: 

j) FISCALIZAÇÃO 

k) A fonte utilizada nas impressões especificadas nas circunferências deverá ser no 
tamanho máximo possível, respeitadas as proporções, conforme desenho ilustrativo 
no item 5.1.1. 

l) O fecho de contato gancho deverá ser na cor marrom (191116 TP). 
 
5.2  EMBALAGEM 

5.2.1 Os elementos em circunferência deverão ser acondicionados em embalagem 
transparente contendo no máximo 20 circunferências por embalagem agregadas de acordo 
com as seguintes identificações para Operação e Estacionamento Rotativo: 

 GET CN, OPERADOR, I 

 GET CN, OPERADOR, II 

 GET CN, OPERADOR, III 

 GET CN,OPERADOR, IV 

 GET CN, OPERADOR, V 

 GET CN, SUPERVISOR, IV 

 GET CN, COORDENADOR  

 GET NO, OPERADOR, I 

 GET NO, OPERADOR, II 

 GET NO, OPERADOR, III 

 GET NO, OPERADOR, IV 

 GET NO, OPERADOR, V 
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 GET NO, SUPERVISOR, IV 

 GET NO, COORDENADOR  

 GET SE, OPERADOR, I 

 GET SE, OPERADOR, II 

 GET SE, OPERADOR, III 

 GET SE,OPERADOR, IV 

 GET SE, OPERADOR, V 

 GET SE, SUPERVISOR, IV 

 GET SE, COORDENADOR  

 GET SU, OPERADOR, I 

 GET SU, OPERADOR, II 

 GET SU, OPERADOR, III 

 GET SU,OPERADOR, IV 

 GET SU, OPERADOR, V 

 GET SU, SUPERVISOR, IV 

 GET SU, COORDENADOR  

 GET SO, OPERADOR, I 

 GET SO, OPERADOR, II 

 GET SO, OPERADOR, III 

 GET SO, OPERADOR, IV 

 GET SO, OPERADOR, V 

 GET SO, SUPERVISOR, IV 

 GET SO, COORDENADOR  

 GET MB, OPERADOR, I 

 GET MB, OPERADOR, II 

 GET MB, OPERADOR, III 

 GET MB,OPERADOR, IV 

 GET MB, OPERADOR, V 
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 GET MB, SUPERVISOR, IV 

 GET MB, COORDENADOR  

 GET LE, OPERADOR, I 

 GET LE, OPERADOR, II 

 GET LE, OPERADOR, III 

 GET LE,OPERADOR, IV 

 GET LE, OPERADOR, V 

 GET LE, SUPERVISOR, IV 

 GET LE, COORDENADOR 

 GET OE, OPERADOR, I 

 GET OE, OPERADOR, II 

 GET OE, OPERADOR, III 

 GET OE, OPERADOR, IV 

 GET OE, OPERADOR, V 

 GET OE, SUPERVISOR, IV 

 GET OE, COORDENADOR 

 GES, OPERADOR, I 

 GES, OPERADOR, II 

 GES, OPERADOR, III 

 GES, OPERADOR, IV 

 GES, OPERADOR, V 

 GES, ENCARREGADO, IV 
 
6 INSPEÇÃO 
 
Não se aplica 
 
7 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
7.1 O fabricante/fornecedor deverá apresentar, conforme decisão do Edital de Convocação, 
folder/catálogo do material por ocasião da abertura dos envelopes; 
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O fabricante/fornecedor obriga-se a fornecer os produtos com uma declaração atestando 
que os materiais e o produto final atendem às especificações técnicas; 
 
Pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da entrega dos lotes o fabricante 
deverá prestar assistência técnica em peças que apresentarem desconformidades em 
relação à especificação técnica, providenciando a imediata substituição das mesmas ou dos 
componentes defeituosos, excetuando-se os casos decorrentes de mau uso ou higienização 
inadequada das peças  pelos usuários. 
 
 
ILUSTRAÇÃO SEM ESCALA REFERENTE AO SUBITEM 5.1.1 
 

 

OPERADOR SUPERVISOR COORDENADOR

OR 

GET-CN GET-SE GET-LE 

I IV 


