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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer as características mínimas exigíveis para o fornecimento de Fita Retrátil de 
Sinalização, bem como servir de parâmetro nas avaliações feitas durante o recebimento das 
mesmas. 
 

2. DEFINIÇÕES 
 
Equipamento destinado a sinalizar/demarcar a área de trabalho. 
 

3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
A Fita Retrátil de Sinalização, destina-se ao uso durante as atividades diárias nas áreas de 
trabalho da Copel, para sinalização/demarcação da área de trabalho. 
 

4. CARACTERISTICAS 
 
4.1 - Recolhedor (carretel) 
• Recolhedor confeccionado em polímero POM (poliacetal), na cor laranja. 
• Caixa bi-partida unidas por parafusos tipo mittoplastic, com fendas laterais e 

geometricamente posicionadas para visualização da fita dentro do recolhedor. 
• Recolhedor com fixação ao cone, com diâmetro de 160mm. 
• Alavanca do recolhedor confeccionado com o mesmo material do recolhedor, na cor preta. 

 
4.2 – Fita 
• Fita confeccionada em Poliamida - Nylon kp 400, na cor laranja com tarja em preto em 

ambas as faces (zebrada), conforme Figura 01, desta especificação. 
• A fita deve possui 40 metros de comprimento, com largura de 50mm. 
• Possuir em sua extremidade um acessório confeccionado em aço mola de 3 mm, no 

formato retangular medindo 120 x 50mm (fixado através de cola de alta resistência) que 
possibilite a fixação da fenda do cone de sinalização, sem a necessidade de nós ou 
quaisquer outros artifícios. 
 

4.3 – Peso 
• Peso máximo admissível – 1,5 kg. 

 
4.4 – Identificação 
• Deve constar no recolhedor (carretel) de forma legível e indelével: o nome do fabricante, 

número do lote e data de fabricação. 
 

4.5 Condições de garantia 
• Garantia de 06 (seis) meses a partir da data de certificação de entrega. 
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5. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA 
 
O fornecedor deverá submeter amostra da Fita Retrátil à aprovação da COPEL, dentro dos 
padrões estabelecidos nesta Especificação Técnica. 
 
Quantidade de amostras necessárias para a avaliação do atendimento a esta especificação: 
 
• 01 (um), conforme indicados no item 4, desta especificação. 
 

5.1 Observações 
A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas 
segundo as normas de aquisição da Empresa. 
 
A Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 15 dias para efetuar a 
avaliação do produto objeto desta Especificação Técnica. 
 

6. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 
6.1 Inspeção Visual 
A inspeção visual deverá ser feita pelo inspetor da COPEL, que irá verificar os seguintes 
aspectos e características da Fita Retrátil, de acordo com as seções aplicáveis desta 
Especificação Técnica. 
 

• Características especificas, conforme item 4, desta especificação. 
• Acondicionamento conforme item 8, desta especificação. 

 
6.2 Verificação dimensional 
Comparação com as dimensões da Fita Retrátil, conforme Item 4 desta especificação. 

 
7. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 

 
O fornecedor deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação da Fita 
Retrátil ofertada, até seis (06) meses contados a partir da certificação da entrega, como: 
 

• Deformação. 
• Rachaduras. 
• Descolamento do acessório na ponta da fita. 
• Defeitos de fabricação. 

 
8. EMBALAGEM 

 
As peças devem se embaladas conforme manual de embalagem da Superintendência de 
Logística de Suprimento da COPEL. 
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9. ANEXOS 

Figura 01 – Fita Retrátil na cor laranja, sendo a fita na cor laranja com tarjas pretas em ambos 
os lados 

 

 
Imagem puramente ilustrativa 

 

Tabela 01 – Código Copel. 

 
Tamanho Código COPEL 

Único 15023071 

 


