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1. OBJETIVO  
 
Estabelecer as condições mínimas exigíveis para aquisição de camiseta branca manga curta 
com tecnologia outlast que age de forma pró ativa (PCM), regulando a temperatura do 
corpo tanto no calor como no frio, ao mesmo tempo em que controla também a umidade 
do corpo. 
 
Destinada aos empregados  da Operação, Sinalização, Central de Operações ( OMIT’s), 
Motoristas Administrativos e GAF,   a ser usada sob a camisa e ou avental  do uniforme, em 
atendimento a esta especificação técnica. 
 
 

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

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; 

 
A CET, através do DSS, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, fará a análise das amostras 
apresentada pela CONTRATADA; 
 
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; 

 
No prazo de 05 (cinco) dias úteis a CET reavaliará a nova amostra apresentada ou a 
amostra reajustada pela CONTRATADA. 

 
 

3. DEFINIÇÃO 
 

A camiseta branca em meia malha,  de manga curta mantem a  temperatura do corpo 
em nível térmico confortável mesmo diante à variações bruscas de temperatura.   

  
 
 

4. REQUISITOS GERAIS 
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MODELO 

 

 Camiseta com decote  careca, manga curta: 
 A gola do decote medindo 20mm em toda extensão do degolo,  deverá 

apresentar a composição de 98% Algodão e 2% Elastano e gramatura de  
311g/m2, com variação de 3% +/-. 

 Mangas curtas com barra  de 20mm de largura. 
 Costas com tecido único sem recortes e/ou detalhes. 
 Barra inferior de 20mm de largura. 

 
COSTURA 

 Utilizar máquina overloque para fechamento; 

 Utilizar máquina galoneira para acabamento; 

 Utilizar máquina reta 1(uma) agulha para fixação do viés nos ombros e gola (na 
parte traseira); 

 Mangas com barra de 2cm de largura; 

 Mangas com fechamento em overloque; 

 Barra inferior de 2 cm largura. 
 
 
 ETIQUETAS 
 

 Etiquetas devem ser posicionadas: 
-  no degolo traseiro interno contendo as seguintes informações: 
 

 identificação do fabricante; 
 distribuidor; 
 identificação do tecido; 
 instruções de lavagem e 
 

COR Branca 

GRAMATURA 150 g/m2 

COMPOSIÇÃO 
70% Poliéster e 30% fibra viscose (tecnologia de 

gerenciamento pró ativa (PCM) 
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AVIAMENTOS 
 

 Linha de costura: 80% poliéster/algodão ou 100% poliéster na cor do tecido. 
 
 

TABELA DE MEDIDAS (em cm) 
 
 

 Tolerância  PP P M G GG EG 

Tórax De -2   a    +2 52 53 54 57 59 63 

Espalda De -2   a    +2 46 47 48 51 52 55 

Comprimento da manga curta  De -2   a    +2 22 22 23 24 25 25 

Comprimento com barra De -2   a    +2 70 71 73 75 76 80 

Largura da barra De -0,5 a    +0,5 2 2 2 2 2 2 

 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Todo material deverá ser identificado de forma legível e indelével com, no mínimo, 
composição do material, nome do fabricante, número do lote, mês e ano de fabricação, 
tamanho e número da peça.  
 
 
INSTRUÇÃO DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS 
Toda embalagem deverá constar instruções de lavagem e conservação das peças em tecido 
e faixa refletiva. 
 
 
EMBALAGEM 
Ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes, individual e fechada, em caixas 
de papelão resistente. Externamente, cada caixa deverá conter as seguintes inscrições: 
 

 nome do fabricante 
 tipo do produto 

 cor 

 número do lote de fabricação 

 data da fabricação 
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 prazo de validade 

 quantidade de peças contidas 

 número do pedido de compra ou da licitação 

 

 

5. INSPEÇÃO 
Não se aplica. 
 

 

6. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
O fabricante/fornecedor obriga-se a fornecer os produtos com uma declaração 
atestando que os materiais e o produto final atender 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. 
 

 

7. RELATÓRIOS DE ENSAIO – TECIDO CAMISETA 

 
 
 

ENSAIOS NORMA RESULTADO 

Gramatura NBR 15291 150 (tolerância variação +/- 5%) 

Título ASTM D 1059 21,76 Tex / 27,14 NE 

Resistência a formação de Pilling ASTM D 4970 Padrão 3 

Resistência ao estouro NBR 13384/95 97 Kpa Alongamento 48,2mm 

Número de cursos e colunas por unidade 
de comprimento 

NBR 12060 Cursos 18 / Colunas 14 

Entalpia ISSO 11357 
Pico de fusão: aproximadamente 2,3J/g 
Pico de cristalização: aproximadamente 2,5J/g 
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8. IMAGEM ILUSTRATIVA DA PEÇA 

 

 

 

 

 

 


