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1. OBJETIVO 
Estabelecer as características mínimas para  o fornecimento de botas permeável para empregados  
da COPEL. 
 

2. DEFINIÇÃO 
Bota inteira de borracha (inteiramente vulcanizado) ou inteiro polimérico, (inteiramente moldado) 
destinado a prover proteção contra umidade, lama, intempéries e escoriações. 
Não recomendável em atividade do Sistema Elétrico de Potência (SEP). 
 

3. CONDIÇOES GERAIS 
3.1. Descrição geral: 

• Material de primeira qualidade, com alta resistência, totalmente, impermeável e com a 
superfície exterior lisa. 

 
3.2 Acabamento:  

• O calçado deverá ter bom acabamento, sem sinais de falhas. 
 
3.3 Identificação:  

• Deverá trazer estampado no cabedal ou no solado o número do CA e a data de fabricação 
do calçado. 

4. NORMA BASE 
• ABNT NBR ISO  20344 - Equipamento de proteção individual. Método de ensaio para 

calçados 
• ABNT NBR ISO  20345 - Equipamento de proteção individual. Calçado de Segurança 

 
• ABNT NBR ISO  20347 - Equipamento de proteção individual. Calçados Ocupacionais. 

 
 

5. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E CARACT ERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

O proponente deverá enviar à COPEL a amostra para testes juntamente com o CA –CERTIFICADO 
DE APROVAÇÃO . 
Deverá ser fornecida cópia do documento  do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho – 
C.A., juntamente com a apresentação da amostra.  
 

As condições de fornecimento da documentação e dos laudos citados devem ser atendidas para 
que se dê sequência ao processo de avaliação técnic a.  

 
6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

As especificações dos itens 6.1 ao 6.9 devem ser comprovadas através de análise técnica da equipe 
de segurança do trabalho. 
 
6.1 Material: 

• Borracha (inteiramente vulcanizado) ou polimérico (inteiramente moldado)de primeira 
qualidade, com alta resistência, totalmente, impermeável e com a superfície exterior lisa. 

 
6.2 Cor: 

• Preta. 
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6.3 Palmilha:  
• Sem palmilha. 
 

6.4 Biqueira:  
• Sem biqueira. 
 

6.5 Solado : 
• Isolante, anti-derrapante, resistente a abrasão, moldado em peça única. 
 

6.6 Forração:  
• Com forro. 
 

6.7 Altura do cabedal:   
• A altura traseira medida de acordo com a ABNT NBR ISO 20344, 6.2, deve atender as 

dimensões mínimas do desenho “D” da tabela 4 da norma ABNT NBR ISO 20345. 
 

NUMERAÇÃO 
Comprimento do 

cabedal 
38 260 
39 270 
40 270 
41 280 
42 280 
43 290 
44 290 

 
 

6.8 Acabamento:  
• O calçado deverá ter bom acabamento, sem sinais de falhas. 
 

 
7. AVALIAÇÕES DE AMOSTRAS 

 
7.1 Quantidade de amostras 
O proponente deverá fornecer uma amostra à aprovação da COPEL, dentro dos padrões 
estabelecidos nesta especificação. 
7.2 Avaliação ergonômica do equipamento 
Consiste na utilização em campo, em atividades de rotina dos empregados. Será avaliado o 
conforto  oferecido nas atividades críticas. 
7.3 Aprovação do material 
Em virtude  da atividade relatadas no item 7.2 e da documentação apresentada. 

  7.4 Procedimentos para realização dos testes 

a) Coordenação dos testes por representantes da SAF/DSTD – Departamento de Segurança e 
Sáude do Trabalho 

b) Execução dos testes em equipes compostas por empregados,  

c) Local dos testes: Nas atividades normais da COPEL; 

d) Preenchimento dos formulários de avaliação ou FAC- Formulário de Acompanhamento;  
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e) Cada equipe responsável pelos testes deve emitir um parecer aprovando ou não o material. 

f) Caso haja reprovação, devem ser citados os pontos problemáticos com um bom nível de 
detalhes para que o fabricante possa efetuar melhorias nos produtos apresentados. 

g) Todo o material testado ficará de posse da DSTD até a conclusão do processo licitatório 
(entrega do equipamento); 

 
 

8. ENSAIO DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
Deverá ser avaliado quesitos especificados no item 6 – Características Técnicas 
Comprovar a validade do Certificado de Aprovação –CA . 
 

9.CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 
 

• 06 (seis) meses a partir da certificação da entrega.   
• No recebimento somente serão aceitos com data de fabricação  

 
10. EMBALAGEM 

Conforme manual da Logística de Suprimento da COPEL . 
 

11. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 

Os calçados devem ter bom acabamento, sem cantos vivos. e ser de modo que propicie resistência 
a passagem da água em situações de chuva durante as atividades normais . 

12. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – NORMAS SÉRIE I SSO-9000 

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 série 9000) no que julgado 
aplicável. 

 No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais    
negativos 
 

13. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- NORMAS SÉ RIE ISO-14000 
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 série 9000) no que julgado 
aplicável. 
 No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais    
negativos 
 

14. CÓDIGOS COPEL 
 

NUMERAÇÃO ERP 
38 15015017 
39 15015040 
40 15015045 
41 15015048 
42 15015073 



 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS N.º 
 

1.024 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO  
BOTA IMPERMEÁVEL  

   

Data: 09/02/2006 Revisão: 07 
01/11/2013 

DIS/SAF/DSTD/SSTDDI 
Responsável: Marcus Geraldo de 
Drusina Voos 

Visto 
DIS/SAF/DSTD  

Pág. 4/4 

 

43 15015077 
44 15015111 

 
 
 

15. OBSERVAÇÕES: 
 

1. Destinada para trabalhos em locais alagados  
2. Sem componentes metálicos 
3. Para ser usada em solos adversos 
4. Com boa dispersão de água e eliminação de barro. 
5. A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo 

as normas de aquisição da Empresa. 
6. A área de Segurança Ocupacional da COPEL necessita de, no mínimo, 20 dias para efetuar a  

avaliação do produto objeto desta especificação técnica . 


