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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer as condições mínimas para fornecimento de calçado de proteção - Tênis de 
Segurança para uso de empregados que exerçam atividades de leituras em unidades 
consumidoras, na função de leiturista. 
 
2. DEFINIÇÃO 
 
É um Equipamento de Proteção Individual de propriedades isolantes dentro de suas 
limitações técnicas, destinado a proteção dos pés contra agentes abrasivos, escoriações e 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos.  
 
3. CONDIÇÕES GERAIS 
 
Tênis de segurança em couro, na cor marrom, com solado isolante, sem componentes 
metálicos, confortável, macio, normal, com boa ventilação, forma alta e larga no dorso do pé 
de acordo com as normas e escala francesa, cabedal constituído de gáspea, cano, taloneta 
e lingüeta, sem ilhoses metálicos de cada lado para cordão atacador, confeccionado com 
capa de couro bovino, cor Marrom, solado em poliuretano bidensidade, de acordo com as 
características que se seguem. 
 

 Seco: 50.000 flexões (sem danos visuais) 

 Úmido: 30.000 flexões (sem danos visuais) 
 
4. NORMAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AVALIAÇÃO 
 
Devem ser fornecidos cópias autenticadas dos laudos de ensaios e do certificado de 
aprovação. 

a) Certificado de aprovação 

 
Certificado de Aprovação (CA) correspondente ao tênis de segurança individual, emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma 
Regulamentadora NR – 6; 
 
b) NBR 14834/2008 – Conforto do calçado requisitos e ensaios; 
 
Esta Norma estabelece os métodos de ensaios e os requisitos para estabelecer o índice de 
conforto dos calçados, bem como define as características para a seleção de modelos de 
calce. 
 
c) NBR 12576/2008 – calçado de proteção – determinação do solado á passagem de 
corrente elétrica; 
 
Esta Norma prescreve o método utilizado em calçados de proteção para a determinação da 
resistência do solado à passagem de corrente elétrica. 
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d) NBR ISO 20344/2008, 20345/2008, 20346/2008 e 20347/2008 – Equipamentos de 
Proteção Individual – Calçado de Segurança; 
 
Estas Normas especificam os requisitos básicos e adicionais (opcionais) para os calçados 
de segurança. 
Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima, na 
data de solicitação de cotação. 
É permitida a utilização de normas de outras organizações desde que elas garantam 
qualidade igual ou superior à assegurada pelas normas relacionadas acima e que não 
contrariem esta especificação. 
Nos aspectos não cobertos por esta especificação, prevalecem as exigências das normas 
citadas. 
 
6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 
 

O fornecedor deve submeter amostra do tênis de proteção individual à aprovação da 
COPEL, dentro dos padrões estabelecidos nesta especificação técnica.  
 
Quantidade de amostra necessária para a avaliação do atendimento a especificação 
técnica: 
 

 01 PAR DE TÊNIS, TAMANHO 41  
 
6.1 Características do Couro: 
 
Couro de flor integral, macia, curtida ao cromo, com tratamento antifúngico, antibactericida, 
hidrofugado, estampa com acabamento relax, batida, fundo tingido e com as seguintes 
características: 
 

 Tensão de ruptura: Mínima 150 kgf/cm² 

 Alongamento: Mínimo 40% 

 Resistência ao Rasgamento: Mínimo 80 N 

 Teor de Cromo: Mínimo 2,5% 

 Teor Graxo: de 8,0 a 12,0% 

 Penetração de Água: Passagem não antes de 30 min. Após 60 min, passagem não 
superior a 2 g. 

 
6.2 Fôrma: 
 
Deverá ser larga e alta no dorso do pé, não devendo apertar nenhuma parte do pé do 
usuário quando em uso, e estar de acordo com as normas e escala francesa, sendo meio 
(¹/²) ponto maior do que o normal proporcionando assim um conforto a mais ao usuário. 
 
6.3 Características do Cabedal: 
 
O cabedal deverá apresentar uma boa ventilação, ser macio, confortável, sem saliências 
internas de modo a evitar machucaduras nos pés do usuário, quando em uso. 
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Junção dos Couros (Chanfração): Deverá conter partes sobrepostas com rebaixo “0” (zero), 
e partes subpostas com chanfro esquivado preservando o carnal. 
 
6.4 Características do Solado:  
 
Em peça única injetada diretamente ao cabedal, com densidades diferentes, com sistema 
antiderrapante constituído de ranhuras, que impeçam a fixação de detritos e propiciam 
melhor escoamento de água. Deverá possuir, ainda, sistema de absorção e impacto na 
região do calcanhar (Shock Absorver) e com as seguintes características: 
 
6.4.1 Composição: 
 

 Entressola (1° camada): Camada mais macia e leve, proporcionando maior conforto, 
reduzindo o esforço e a fadiga muscular: 

 Material: Poliuretano expandido. 

 Densidade: Mínima 0,40 g/cm³ 

 Espessura: Mínima de 4,0 mm 

 Cor: Preto 

 Nível de aderência da sola – SRC (pisos diversos) 
 

 Solado (2º camada): Camadas mais resistentes a objetos perfurantes e a abrasão 
pelo fato de ser mais compacta. 

 Material: Poliuretano compacto. 

 Densidade: Mínima 1,0 g/cm³ 

 Abrasão máxima: 150 mm³ 

 Deslocamento do solado x cabedal: Mínima 500 N 

 Espessura: Mínima de 2,5 mm 

 Cor: Preto 
 

 Resistência à Flexão: A abertura da incisão máxima de 4 mm, não devendo a incisão 
final ultrapassar 6 mm. 

 Calcanhar: Chanfrado conforme indicado no desenho visando propiciar um caminhar 
mais confortável. 

 Laterais: Deverá possuir laterais altas, conforme desenho, com reforços no dorso do 
pé, visando evitar possíveis torções. 

 
6.5 Palmilha de Montagem:  
 
6.5.1 Palmilha:  
 
Palmilha com tratamento anti-fungo, anti-bacteriana, costurada ao cabedal pelo processo 
strobel, sendo o solado diretamente injetada ao cabedal; 
 
6.5.2 Material: 
 

 Tipo: Tecido não-tecido de fibra curta, absorvente, composto de poliéster 

 Gramatura: 330 +- 30 g/m² 

 Espessura: 2,0 +- 0,5 mm 
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 Resistência ao Desgaste: Máximo 5,35% 

 Encolhimento: Máximo 2% 

 Resistência à Flexão (n° de ciclos para quebra – couros/semi-cromos): Mínimo 
25.000 

 
6.5.3 Alma:  
 
Alma em polipropileno. 
 
6.6 Lingüeta:  
 
Lingüeta alta, forrada, acolchoada e costurada na face interna do cabedal e gáspea, pelo 
sistema semi-fole para evitar penetração de umidade e corpos estranhos (pedra, areia, 
lama, dentre outros) no interior do calçado e com as seguintes características: 
 
6.6.1 Material:  
 

 Vaqueta Vestuário, macia, flexível e com espessura de 0,9 a 1,1 mm. 

 Acolchoamento: Espuma de poliuretano com densidade D33, espessura de 10 mm. 

 Deverá ser estampado na língua o número do Certificado de Aprovação – C.A. 

 A data de fabricação e a identificação do fabricante deverão ser estampadas na 
língua e/ou em alto relevo no enfranque do solado. 

 
6.7 Forro da Gáspea:  
 
6.7.1 Material:  
 

 Tecido ou não-tecido de fibra curta ou agulhado, ligado quimicamente, absorvente, 
composto de poliéster. 

 Gramatura: 330 +- 15g/m² 

 Espessura: 1,8 +- 10g/m² 

 Cor: Cinza 
 
6.7.2 Forro dos Canos, Rabinho, Contraforte e Lingüeta: 
 
Forro Interno:  
 

 Material: Tecido não-tecido 100% poliéster com tratamento anti-fungo, dublado com 
espuma 3 mm + Jersey leve; 

 Gramatura: 200 +- 10 g/m² 

 Cor: Cinza 

 Forro Externo (Cano):  

 Material: Tecido perfurado texturizado a ar, absorvente, composto de poliéster 
dublado com espuma 3 mm + Jersey; 

 Gramatura: 350 +- 10 g/m² 

 Cor: Cinza 
 
Enchimento do Cano:  
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 Acolchoado em toda sua extensão:  

 Material: Espuma de poliuretano 

 Densidade: 45 +- 3 g/cm³ 

 Espessura: 15 +- 1 mm 
 
6.8 Biqueira Plástica:  
 
Confeccionada com proteção interna em espuma látex plástica (confeccionado em 
polipropileno) ou resina termoplástica (true-line); 
A biqueira tipo plástica deverá oferecer resistência mecânica à queda de objetos, devido à 
utilização do calçado em áreas com atividades sujeitas a contusões. Não deve apresentar 
ressalto interno, conforme uma das opções abaixo 
 

 Opção “A”: Termo conformada, resinada, com base em tecido não tecido, com 
espessura mínima de 1,5 mm, formato anatômico (Toe - Box) 

 Opção “B”: Aplique de celoplast servindo de sustentação de bico (True-line) 
 
6.9 Contraforte:  
 
6.9.1 Material:  
 
Termoconformado, resinada, com base em tecido não tecido, com espessura mínima de 1,5 
mm, formato anatômico (Toe - Box) 
 
6.10 Palmilha de Limpeza (Sobre - palmilha):  
 

 Tipo: Removível 

 Material: Palmilha a base de poliuretano poliéter ou EVA com dureza 15 a 20 Shore 
A com grande resistência à Hidrólise, com espessura na parte traseira (calcanhar) de 
7 mm,  parte plantar de apoio (frontal) 4 mm e parte bico frontal de 2,5 mm. Medidas 
mínimas para os tamanhos de 33 a 46.  

 Revestimento em tecido não-tecido com tratamento anti-fungo, anti-bacteriana, 
termoconformada anatomicamente e na parte superior com tecido cacharrel 
poliéster. 

 
6.11 Cordão Atacador: 
 

 Material: Poliéster, formato roliço 

 Cor: Marrom 

 Comprimento: 1200 +- 20 mm 

 Ponteiras: Em plástico (PVC ), resinada e comprimida 

 Resistência à Tração: Mínima 35 kgf 

 Alongamento: Máximo 20% 

 Resistência ao Desgaste: Mínimo 15.000 fricções, sem danos  
 
6.12. Linhas: 
 

 Costura da Palmilha de Montagem ao Cabedal: 
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 Material: 100% Nylon 

 Grossura: Nº 30 

 Cor: Marrom 

 Resistência à Tração: Mínima 4,0 kgf 

 Demais Costuras:  

 Material: 100% Nylon 

 Grossura: Nº 40 

 Cor: Marrom 

 Resistência à Tração: Mínima 4,0 kgf 
 
6.13 Peso do Pé:  
 
A diferença entre a massa do pé esquerdo e a massa do pé direito do calçado não deve 
ultrapassar 10 g, conforme norma NBR 14835. 
 
6.14 Índice de Conforto:  
 
O tênis em questão deverá apresentar índice de conforto com a pontuação de 56 a 71 da 
tabela 3 da norma NBR 14834 e suas normas correlatas. 
 
6.15 Garantia:  
 
A contratada deverá apresentar garantia legal, conforme Código de Defesa do Consumidor, 
de 90 (noventa) dias, a contar da aceitação do material entregue à contratante. 
No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação de até 30 (trinta) 
dias anteriores a data de entrega. 
 
6.16 Características do Couro:  
 

 Couro de flor integral, macia, curtida ao cromo, com tratamento anti-fungo, anti-
bactéria, hidrofugado, estampa com acabamento relax, batida, fundo tingido e com 
as seguintes características: 

 Espessura: 1,6 a 1,8 mm 

 Cor: Marrom 
 
6.17 Embalagem:  
 
Cada par deve ser acondicionado em saco plástico de polietileno transparente, baixa 
densidade e espessura de 10 (dez) micra, com identificação do número. 
 
As peças devem ser embaladas em caixas padronizadas de papelão, contendo 10 ou 20 
peças em cada caixa; 
 
As caixas devem trazer etiqueta de identificação, em duas faces externas, contendo o 
seguinte: 
 

 Nome do fabricante (razão social); 

 Número (tamanho do manequim); 
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 Quantidade do item; 

 Data de fabricação  

 N º da Nota Fiscal 

 N º da Ordem de Compra da COPEL 

 Cada caixa de papelão, com material,  não deve possuir peso bruto superior a 35 
kgf.  

 

 Deverá ser fornecido um par de palmilhas de limpeza adicional; 

 Fixar no par de palmilhas adicional a seguinte mensagem:  
 

“Atenção - palmilha sobressalente : Recomendamos a troca diária das 
palmilhas, lavá-las semanalmente e secar à sombra” .  

 
 
7. OBSERVAÇÕES 
 

 A embalagem individual deverá conter as seguintes instruções, impressas em folha 
avulsa ou na própria embalagem: 

 “Atenção: Considerando as propriedades do material (poliuretano) empregado na 
confecção do solado e visando maior durabilidade em uso, recomendamos: 

 Armazenar em lugar arejado, sem incidência de calor. 

 Não armazenar por prazo superior a 180 dias; 

 Fazer manutenção periódica, com engraxamentos; 

 Não fazer imersão do calçado em água; 

 Não usar máquina de levar ou secar; 

 Secar a sombra com solado para baixo 

 Sem Ilhoses ou componentes metálicos 

 A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão 
realizadas segundo as normas da aquisição da Empresa. 

 A presente especificação entra em vigor na data de sua publicação, substitui a 
especificação anterior e revoga os dispositivos que conflitarem com as 
determinações aqui expressas. 

 Entende-se por lote a quantidade de material/produto constantes de cada uma das 
Notas Fiscais entregues. 

 A utilização de materiais similares aos especificados, somente será permitida 
mediante consulta e aprovação prévia a Coordenação de Segurança do Trabalho, 
por escrito e em tempo hábil. 

 
8. EXAME TÉCNICO 
 
8.1 Inspeção em fábrica 
  
Antes da adjudicação poderá ser feita inspeções das instalações apresentadas pelo 
fornecedor, a fim de avaliar sua capacidade técnica e produtiva para atendimento dos 
pedidos a COPEL – Companhia Paranaense de Energia na qualidade, quantidade e prazos 
estipulados. 
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Durante a fabricação poderão ser efetuadas eventuais ou constantes inspeções no decorrer 
das diversas fases de produção, com a finalidade de se constatar a conformação do material 
com esta especificação. 
 
8.2 Inspeção dos lotes entregues 
 
Inspeção será adotada inspeção por amostragem (atributos e variáveis), conforme a NBR 
5426 e NBR 5429, para cada lote entregue. Todos os lotes serão inspecionados e, caso não 
atendam a correspondente especificação técnica, ou não apresentem em cada unidade de 
material/produto o quantitativo especificado, serão recusados e considerados como não 
entregues. 
 
8.2.1 Esquema de Inspeção: 
 

 Unidade de Produto: 01 par de tênis 

 Nível de Inspeção: II 

 Plano de Inspeção: Simples 

 Regime de Inspeção: Normal 

 Nível de Qualidade Aceitável: 2,5% 

 Coleta de Amostras: Será orientada pela TABELA 1, de números aleatórios, 
estabelecida na NBR-5425. 

 
8.2.2 Julgamento:  
 
Unidades Defeituosas:  
 
Serão consideradas para julgamento as unidades defeituosas CRÍTICAS e GRAVES, sendo 
que a cada 03 unidades defeituosas GRAVES, considera-se como 01 CRÍTICA. 
Condição de aceitação: Ficará determinada pelo uso do esquema de Inspeção adotado no 
item de esquema de inspeção. 
 
Rejeição de Material: Não caberá ao fornecedor indenização alguma por parte da Copel, 
pela rejeição do lote que não satisfaça a presente especificação. 
 
9. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - NORMAS SÉRIE ISO-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 ISO série 
9000) no que julgado aplicável. 
No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos 
ambientais negativos. 
O fornecedor deverá apresentar orientação que indique alternativas para descarte ou 
reciclagem na entrega do material. 
 
10. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS SÉRIE ISO-14000: 
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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). 
  
11. CÓDIGO COPEL DO MATERIAL 
 
Conforme o sistema de classificação de materiais 
 
 15021109 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No34; MARRON 

 15021113 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No35; MARRON 

 15002751 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No36; MARRON 

 15002755 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No37; MARRON 

 15002759 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No38; MARRON 

 15002763 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No39; MARRON 

 15002767 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No40; MARRON 

 15002782 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No41; MARRON 

 15002787 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No42; MARRON 

 15002791 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No43; MARRON 

 15002795 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No44; MARRON 

 15021116 -  TENIS,SEGURANCA;LEITURISTA;No45; MARRON 

 
12. DESENHO ILUSTRATIVO 
 

 
13. AVALIAÇÃO  
 

A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 15 dias para efetuar 
a avaliação do produto objeto desta especificação técnica. 
 
A amostra entregue para avaliação poderá ser submetida a testes ou ensaios destrutivos. 


