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1. OBJETIVO 
Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de camisetas de uniformes – na cor branca, 
confeccionadas em malha de 100% algodão,  para uso dos empregados da COPEL. 
 

2. DEFINIÇÕES 
Camiseta é a peça de uniforme destinada a prover proteção contra intempéries, escoriações, etc., servindo para 
padronização visual dos empregados da Empresa. 
 

3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Destinam-se ao uso durante as atividades diárias nas áreas de trabalho da COPEL por todos os empregados e, 
por aqueles que poderão estar expostos ao risco elétrico e fogo repentino. 
Utilizada externamente de modo geral. 
Utilizada sob a vestimenta resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico, fogo repentino –FR. 
 

4. NORMA BASE 
• ABNT NBR 12060 – Materiais Têxteis – Determinação do número de carreiras/cursos e colunas em 

tecidos de malha. 
• ABNT NBR 13460 – Tecido de malha por trama – Determinação da estrutura. 
• ABNT NBR 10591 – Materiais Têxteis – Determinação da gramatura de superfícies Têxteis. 

 
5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 
Tecido Malha 100 % algodão  tipo meia malha – m/m 50 
Gramatura do tecido 160 +/- 2 g/m2 
Título  30/1- penteado  
Cor da camiseta Branca 
Tamanhos Conforme grade de dimensões 
Nota:  

• Nos aspectos não cobertos por esta especificação técnica, prevalecem as exigências das normas citadas. 
• Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima contando da data 

limite de apresentação das propostas. Poderá ser aceito em caráter excepcional a revisão anterior dos 
documentos listados acima desde que esta revisão tenha sido feita até  seis meses contados da data 
limite de apresentação das propostas. 
  

6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA 
O fornecedor deverá submeter amostras das camisetas à aprovação da COPEL, dentro dos padrões estabelecidos 
nesta especificação técnica. 
Quantidade de amostras necessárias para a avaliação do atendimento a especificação técnica.: 
 

• 01(uma) camiseta, nos tamanhos P,M, G, XG e XXG, indicados na tabela das dimensões. 
 

6.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO 
a) Determinação do número de carreiras/cursos e colunas em tecidos de malha. 

ABNT NBR 12060 – esta norma estabelece as características de formação por cm das laçadas e 
carreiras.  

b) Determinação da estrutura. 
ABNT NBR 13460 – esta norma estabelece as características do título e o tipo de fio . 

c) Determinação da gramatura de superfícies Têxteis 
ABNT NBR 10591 – esta norma estabelece as características do tecido em g/cm2. 
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6.2. VALORES MÍNIMOS DE  REFERÊNCIA 

Tabela 01 

Tabela de Ensaios 

Ensaios Normas Sentido de 
tecelagem 

Condições de tecido 
para o ensaio 

Resultado dos ensaios 

Parâmetros para o 
ensaio 

Índice 

Determinação do 
número de 
carreiras/cursos 
e colunas em 
tecidos de malha. 

NBR 12060 Carreiras  Tira simples Mínimo 12 +/-1 

Cursos(laçada) Mínimo 29+/-1 

Determinação da 
estrutura. 

 

NBR 13460 Direito 

 

Tira simples Malha tipo meia malha 100% 
algodão 

Fio= 30 Ne – Penteado 

Título= 30/1 

Determinação da 
gramatura de 
superfícies 

NBR 10591 Face direita g/m2 Mínimo 160  +/- 
2g/m2 

 
6.3. OBSERVAÇÕES 

 Os relatórios de ensaios conforme série adotada e providenciados pelo fornecedor, deverão conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 

• Nome da marca comercial do fabricante do tecido e da confecção; 

• Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio quando  aplicável; 

• Datas de início e término dos ensaios; 

• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 

• Condições ambientais do local dos ensaios quando aplicável; 

• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio. 

• Devem ser fornecidos cópias autenticadas dos documentos que comprovem desempenho dos materiais 
conforme estabelecidos em regulamentos por meio de documentação técnica. 

• Os relatórios dos ensaios e os laboratórios nacionais deverão ser acreditados pelo INMETRO. 

• A data de realização desses ensaios e , consequentemente, dos respectivos relatórios não poderá ser 
superior a 3 (três) anos contados da data limite de apresentação das propostas e devem ser conclusivos. 

• Toda a documentação necessária deverá ser apresentada juntamente com as amostras.  
 
 

7. ENSAIO DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 
Do recebimento:  
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a)  Deverão ser realizados testes de verificação no momento de inspeção do material.  
b)  Deverão ser realizadas as verificações  em  amostragem.  
c) As amostras devem ser confeccionadas utilizando tecido pré-lavado, para atender ao item 4.1,letra g. 
d) No momento da inspeção não serão consideradas as variações de temperatura e umidade.  
e) Para  verificar o dimensional será utilizada uma fita métrica. 

 
Relatório de verificações:  
 
Deve conter as seguintes informações:  

- Nome/ou marca  
- Tipo do tecido  
- Número do pedido de compra  
- Descrição sucinta da verificação  
- Número de amostras verificadas  
- Data e nº de controle de fabricação  
- Data de início e término da verificação  
- Identificação da confecção  
- Identificação do fabricante do tecido 
- Identificações dos responsáveis pela verificação e do inspetor  
- Liberação após cópia do relatório assinada.  

Inspeção visual  

A inspeção visual irá verificar os seguintes aspectos e características das camisetas, de acordo com as seções 
aplicáveis desta especificação: 

• Material e acabamento; 

• Tipo e qualidade das costuras; 

• Identificação; 

• Acondicionamento. 

Verificação dimensional  

• Comparação com as dimensões das vestimentas conforme tabela de medidas. 

Plano de amostragem para ensaios de rotina  

Tabela 02  

 

Tamanho 
do lote 

Inspeção visual 

Verificação dimensional 

Amostragem dupla Nível de Inspeção I  NQA – 2,5% 

Amostra Ac Re 

Sequência Tamanho 

Até 90 - 5 0 1 

91 a 500 1ª 13 0 2 

2ª 13 1 2 
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501 a 
1200 

1ª 20 0 3 

2ª 20 3 4 

1201 a 
3200 

1ª 32 1 4 

2ª 32 4 5 

Observações: 

1. NQA : Nível de Qualidade Aceitável 

� Ac – número de aceitação: número máximo de unidades rejeitadas da amostra que permite a 
aceitação do lote. 

� Re – Número de rejeição: número mínimo de unidades rejeitadas da amostra que implica a 
rejeição do lote. 

2. Procedimentos para amostragem dupla: ensaiar, inicialmente, um número de unidades igual ao 
da primeira amostra amostra obtida na tabela. Se o número de unidades defeituosas encontrado 
estiver compreendido entre Ac e Re (excluídos esses valores), deverá ser ensaiada a segunda 
amostra. O total de unidades defeituosas encontradas, depois de ensaiadas as duas amostras, 
deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado, para permitir a aceitação do lote. 

3. A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 

� Não eximem o fornecedor de responsabilidade de fornecer o material de acordo com os 
requisitos desta especificação; 

� Não invalida qualquer reclamação posterior a respeito da qualidade do material e/ou da 
fabricação 

 
8. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 

O fornecedor deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas de proteção 
ofertadas, 03(três) meses contados a partir da certificação da entrega, como: 

• Rasgos; 

• Encolhimento ou alongamento; 

• Deslocamento e manchas; 

• Rompimento de costuras; 

• Defeitos de confecção. 

• Enrugamentos 

 
9. EMBALAGEM 

Conforme manual da Superintendência de Logística de Suprimento da COPEL. 
 

10. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 
 

10.1. Especificações do tecido  
 
          Características:  
 

• Confecção 
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O tecido será utilizado em confecção de camisetas , com fechamento lateral através de costuras, com manga 
curtas ou compridas; 
O  produto não deverá apresentar desfiamento do tecido nem o esgarçamento das costuras. 
As bordas do tecido deverão ser overlocadas, de modo a obter-se um artigo de ótimo aspecto visual. 
Encolhimento máximo após 5 lavadas= 5%, tanto no comprimento quanto na largura. 
Decote = ribana tipo 1/1. 
O tecido deve ser lavado antes da confecção. 

 
• Costuras 

As costuras deverão ser do tipo overlock industrial. 
As bainhas e barras deverão ser em costura dupla, em galoneira. 
As costuras das ribanas da gola deverão ser do tipo “rebatida” ou fechada na galoneira  

 
10.2. Identificação 

Cada peça de camiseta deverá trazer, internamente nas etiquetas as seguintes informações: 

• Nome do fabricante da confecção (razão social). 

• Número (tamanho do manequim). 

• Identificação do tecido. 

• Nome do fabricante do tecido(razão social) 

• Data de fabricação 
 

10.3. Instruções para manutenção e conservação 
• O fornecedor deverá apresentar orientações para manutenção, conservação da camiseta e 

procedimentos para lavagem.  
 

10.4. Acabamento 
• O acabamento deverá ser perfeito, com inspeção de limpeza final. 
• O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens. 
• As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura tipo interlock. 
• As costuras devem ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens. 
• A gola deverá apresentar uma circunferência adequada ao tamanho da peça, de modo a manter, quando 

dobrada, a estética e a apresentação uniforme. 
 

10.5. Marca Símbolo e Logotipo 
• A marca  símbolo e Logotipo devem ser aplicados serigraficamente ou bordados, diretamente sobre o 

tecido, na cor Laranja, correspondente na Escala Pantone ao Laranja 165 – tinta Cromos G6700, no lado 
esquerdo dianteiro, na altura da cava. 

• As tintas, os bordados ou o processo serigráfico devem ser de primeira qualidade , sem apresentar linhas 
soltas e confeccionadas, com cores firmes, que não descorem e não apresentem manchas, mesmo após 
sucessivas lavagens. 

   
 
 Conforme desenho abaixo: 
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ATENÇÃO: A arte para a confecção deste logotipo est á disponível em COREL DRAW 8.0 . 

Solicitar para a Equipe de Segurança Ocupacional (a rquivo: Logotipo COPEL.cdr) 
 
 
 

10.6. Dimensões 
 

 As camisetas depois de prontas, devem ter as medidas, em centímetros,  conforme especificados na TABELA  abaixo: 
 

 
ITEM TAMANHO 

NÚMERO P 
Pequeno 

M 
Médio 

G 
Grande 

XG 
E. Grande 

XXG 
EE. Grande 

TÓRAX 50,0 54,0 58,0 62,0 66,0 

MANGA CURTA 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0 

MANGA LONGA 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 

COMPRIMENTO TOTAL 70,0 72,0 75,0 78,0 81,0 

OBS.: 

• As barras e bainhas deverão ser de 2,0 cm. 
• No comprimento total não deverá ser considerada a ribana da gola. 
• No comprimento da manga longa deverá ser considerada a ribana. 
• A tolerância será de +/- 1,0 cm 

  

   
 

11. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO DAS CAM ISETAS 
 

• Linhas de costuras  
As linhas de costura para os tecidos de algodão, para overlock, e outras operações de costura devem ser 
nº 120 – 100% poliester. 

F

D

E

F

40,0 mm

44,0 mm

07,0 mm

57,0 mm

39,0 mm

51,0 mm

D

E

B

A

39
,0

 

51,0 

40,0 

44,0 

C 7,
0 

57
,0
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• Ribana da gola 

  Em 95% algodão com 5% de elastano e com friso sanfonado; 
Largura = 2,5 a 3,0 cm; 
Medida quando esticada = 27 cm. 
 

• Ribana da manga longa 
Em 95 % algodão com 5% de elastano e com friso sanfonado; 
Largura = 5,0 cm 
 

12. COMO MEDIR UMA CAMISETA 

 
 

 
 
 

Comprimento
Total

Tórax

Manga curtaManga 
longa - reta

Ribana da manga 
longa
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13. CÓDIGOS COPEL PARA O MATERIAL 

 

TAMANHO 
CÓDIGO COPEL 

MANGA CURTA MANGA LONGA 

P 
Pequeno 15016937 15016993 

M 
Médio 15016951 15016997 

G 
Grande 15016955 15017015 

XG 
E. Grande 15016959 15017054 

XXG 
EE. Grande 15017019 15017011 

 
 
 
 

14. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE- NORMAS SÉRIE IS O-9000 
a) É recomendável que os fornecedores desenvolvam ações voltadas para Gestão da Qualidade de modo que os 
materiais e produtos fornecidos à Copel atendam aos padrões mínimos de qualidade exigidos, com base nas 
normas da série ISO – 9000 (NBR ISO série 9000) no que julgado aplicável. 
b) No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais negativos. 
c) O fornecedor deverá apresentar orientação que indique alternativas para descarte ou reciclagem do material. 
 

15. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE – NORMAS S ÉRIE ISSO-14000 
É recomendável que os fornecedores desenvolvam, também, política de proteção ao meio-ambiente, fomentando 
culturas e ações ecológicas quanto aos processos fabris de materiais e produtos fornecidos à Copel, com base 
nas normas de série ISO-14000 (NBR ISO 14000). 
 
 
 

16. OBSERVAÇÕES 
 
a) A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo as normas de 
aquisição da Empresa. 
b) A cor e tom dos aviamentos aparentes (ribana, linhas, etc), não devem contrastar com a do tecido, salvo onde 
indicado. 
c) A área de Segurança Ocupacional da COPEL necessita de, no mínimo, 30 dias para efetuar a avaliação do 
produto objeto desta especificação técnica. 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 


