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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer as características mínimas para fornecimento de Camisa de Brim uso Geral.  
 

2. DEFINIÇÃO 
 

Peça de uniforme destinada a auxiliar na proteção para os membros superiores do corpo 
humano, contra raios solares, respingos, escoriações, bem como para padronização visual 
dos empregados da empresa. 
 
 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Descrição Geral: 

 Camisa de brim de mangas compridas ou curtas; 

 Gola social; 

 Fechamento com 07 botões tipo massa caseado no sentido horizontal; 

 02 (dois) bolsos frontais fechados por aba. 

O produto final deverá ter boa aparência e apresentação, sem cortes, fechamentos e 
fixações que prejudiquem sua estética. 

 

3.2. Acabamento 

 O acabamento deve ser perfeito, com inspeção de limpeza final. 

 O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens. 

 Deverá receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras. 

 As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura dupla. 

 As costuras devem ser retilíneas e não poderão apresentar descontinuidades e/ou 
desvios, bem como devem ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do 
uso e das lavagens. 

 O produto não deverá apresentar desfiamento do tecido ou esgarçamento nas 
costuras. 

 As bordas do tecido devem ser overlocadas de modo a obter-se um artigo de superior 
qualidade e ótimo aspecto visual (o corte picotado com tesoura especial não é 
suficiente). 

 

3.3. Identificação 

Cada peça deverá conter, internamente, etiqueta(s) com as seguintes informações: 

 Nome do fabricante (nome de fantasia ou razão social); 

 Número (tamanho do manequim); 

 Identificação do tecido. 
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As etiquetas do fabricante do tecido, do confeccionador e do número do manequim devem 
ser fixados internamente na costura da gola, sendo estas em tecido de poliéster/algodão 
com tinta indelével própria para tecidos. 

 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

4.1 Características do tecido: 

 Armação em sarja 2/1; 

 100% algodão; 

 Gramatura:186 g/cm2 (tolerância de ±5%); 

 Resistência a Tração (Valores Mínimos):  

- no sentido da trama:  15,0 kgf   

- no sentido do urdume: 35,0 kgf 

 Resistência ao Rasgo (Valores Mínimos):  

- no sentido da trama:  1,2 kgf   

- no sentido do urdume: 1,55 kgf 

 

Estas características devem ser comprovadas através de laudo emitido por laboratório 
reconhecido nacionalmente, a ser entregue quando do fornecimento da amostra. 

 Cor: Azul. Correspondente na escala Pantone ao Azul 193952 TP ou 193951 TP. 

 

4.2 Detalhes da Confecção 

a. Costuras: 

 Para operações de fechamentos, pesponto dos bolsos, golas, frentes, casear e 

pregar botões: linha mercerizada no 30 ou poliéster/algodão no 80. 

 Para overlock e demais operações de costuras: linha mercerizada no 50 ou 

poliéster/algodão ou puro poliéster no 120. 

 Fechamento lateral, fixação de mangas e pala devem ser em máquina de costura 
dupla, paralela, com espaçamento de 0,5 cm. 

 Os bolsos e acabamentos das costuras devem ser reforçados com travetes. 

b.  Abotoamento: 

 Os botões devem ser em massa, em cor não contrastante com o tecido, com 04 
furos, diâmetro de 14 mm, e de boa qualidade. 

c. Talhe 

 Folgado, caindo livremente, frente aberta em toda a extensão, fechada por 07 
(sete) botões, equidistantes a 10,0 cm. 
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 02 (dois) bolsos medindo 13,0 cm de largura por 14,5 cm de profundidade, 
chapados, pesponto duplo, portinholas, de cantos arredondados. As portinholas 
devem ter 13,0 cm de largura por 5,0 cm de altura. No bolso esquerdo devem ser 
aplicados marca símbolo e logotipo. 

 

d. Mangas 

 Curtas: com bainha simples medindo 2,0 cm. 

 Compridas: terminadas em punhos simples, dotados de casas e botões para 
fechamento. 

e. Gola 

 Modelo social, encaixada em abertura, tecido duplo e com as bordas executadas 
em máquina de duas agulhas (costura dupla). 

f. Fraldas 

 Em estilo reto, arrematada com bainha de 1,0 cm. 

 

4.3. Dimensões 

As camisas, depois de prontas, devem ter as medidas conforme especificado na 
TABELA a seguir: 

 

ITEM NUMERAÇÃO 

 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Tórax 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

Espalda 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Manga 
Longa 

64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 

Manga 
Curta 

23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 

Comp. Total 73 73 75 75 77 77 79 79 79 79 81 

 

Tolerância : + 1 cm 

Medidas em centímetros 
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5. MARCA SÍMBOLO E LOGOTIPO 
Devem ser aplicados através de processo serigráfico ou bordados diretamente no tecido, no 
bolso do lado esquerdo, na altura da cava, conforme desenho abaixo: 

 

 
 
• Cor laranja, correspondente na escala Pantone ao Laranja 165 – tinta Cromos G6700. 
•  Em caso de bordados, estes deverão ser de primeira qualidade, com cores e fios firmes, 
que não descorem e não apresentem manchas ou não desfiem e nem esgarcem, mesmo após 
sucessivas lavagens. 
• Para serigrafia, as tintas não poderão descorar, apresentar manchas ou descontinuidades 
após sucessivas lavagens. 
 
 
6. AVALIAÇÃO DA AMOSTRA 
 

O fornecedor deverá submeter amostras de camisas de brim uso geral à aprovação da 
COPEL, dentro dos padrões estabelecidos nesta Especificação Técnica. 
 
Quantidade de amostras necessárias para a avaliação do atendimento a esta Especificação: 
 

• 01 (uma) amostra nos tamanhos nº 48 e 50. 
 
6.1 Observações 
 

A utilização de materiais similares aos constantes nesta Especificação, somente será permitida 
sob consulta  à COPEL, por escrito e em tempo hábil. 
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A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo 
as normas de aquisição da Empresa. 
 
A área de Segurança do Trabalho necessita de, no mínimo, 15 dias para efetuar a avaliação do 
produto objeto desta Especificação Técnica. 
 
7. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 

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

 Rasgos; 

 Encolhimento ou alongamento; 

 Desbotamentos e manchas; 

 Rompimento das costuras; 

 Queima dos aviamentos; 

 Defeitos de fabricação. 
 

8. EMBALAGEM 
 

As camisas de brim deverão ser entregues em embalagem individual plástica transparente e 
fechada. Devem ser acondicionadas em caixas de papelão. 
 
As  caixas devem trazer etiqueta de identificação em duas faces externas contendo os 
seguintes dados: 
 

 Nome do fabricante (Razão Social); 

 Número (tamanho do manequim); 

 Quantidade de itens; 

 Data de fabricação; 

 Número da Nota Fiscal; 

 Número da Ordem de Compra COPEL. 
 
9. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 

 
9.1 Inspeção visual 
 
A inspeção visual deverá ser feita pelo inspetor da COPEL, que irá verificar os seguintes 
aspectos e características das camisas de brim, de acordo com as seções aplicáveis desta 
Especificação Técnica: 

 Condições gerais, conforme item 3, desta Especificação; 

 Condições específicas, conforme item 4, desta Especificação. 
 
9.2 Verificação dimensional 
 
Comparação com as dimensões, conforme Tabela do item 4.3 desta Especificação. 
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 Tabela - Plano de amostragem para ensaios de rotina. 

 

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 

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 aceitas 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: avaliar, inicialmente, um número de 

unidades igual ao da primeira 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. 

  



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS N.º 
 

1.002 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

CAMISA DE BRIM USO GERAL 
 

Versão inicial 
20/02/2006 

Revisão: 08 
10/07/2018 

DIS/SGD/DSTD/VPRS 
Eduardo Silva Mendonça 

De acordo 
DGE/CRH/CSST 
Oneil Schlemmer 

Pág. 7/9 

 

10. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL 

 

TAMANHO 

CÓDIGO COPEL 

MANGA 
CURTA 

MANGA 
LONGA 

40 15015857 15016017 

42 15015891 15016041 

44 15015895 15016045 

46 15015899 15016049 

48 15015914 15016073 

50 15015918 15016077 

52 15015942 15016101 

54 15015946 15016106 

56 15015980 15016130 

58 15015984 15016134 

60 15015989 15016138 
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11.  DESENHOS 
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ESPALDA Da parte do meio de uma cava a outra, nas costas. 

TORAX Da parte inferior de uma cava a outra, com a camisa abotoada. 

COMPRIMENTO Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente. 

MANGA LONGA Da parte da junção com o ombro até o final do punho. 

MANGA CURTA Da parte da junção com o ombro até o final da bainha. 

 
OBSERVAÇÂO: Todas as medidas devem ser tomadas com a roupa sobre base fixa e evitando-se 
dobras e rugas. 


