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1. OBJETIVO

Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de Coletes na cor Laranja, confeccionadas em
Brim, para empregados integrantes das Brigadas de Emergência da COPEL.  

2.  DEFINIÇÃO

Colete é a peça de uniforme destinada a prover identificação visual dos brigadistas da Empresa.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Características
• Deve ser confeccionado na cor laranja;
• Deve ser de primeira qualidade e confeccionado em tamanho único;
• O produto não deverá apresentar desfiamento do tecido nem o esgarçamento das costuras;
• As bordas do tecido deverão ser contornadas em “debrum” com largura de 1 cm, confeccionado em

algodão de mesma cor e tonalidade do tecido de modo a obter-se um artigo de superior qualidade,
fino acabamento e ótimo aspecto visual;

• As laterais devem ser abertas e conter 02(duas) presilhas de cada lado para regulagem com cintas,
conforme figura 03. As presilhas podem ser de PVC ou metálicas;

• As cintas para regulagem devem ser de Poliéster e na cor Preta;
• Decote frontal no formato em “V”;
• Deve possuir bolso nas dimensões de 11cm de largura, 10 cm de altura, no lado direito dianteiro,

de mesmo material do colete e posicionado conforme figura 02;
• Deve possuir uma alça na parte superior esquerda do bolso fixada junto à costura, de mesmo

material do colete, com 2 cm de comprimento e 0,5 cm de espessura conforme figura 02. Esta alça
é destinada a fixação de cordão de amarração do apito.

• Deve possuir fecho velcro em toda a extensão vertical frontal, largura de 20mm em 100%
poliamida, na cor preta, conforme a figura 02.

3.2 Acabamento
• O acabamento deve ser perfeito, com inspeção de limpeza final;
• O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens;
• O produto deve receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras;
• As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura tipo interlock (2 agulhas com 3 fios);
• As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios;
• As costuras devem ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens;

3.3 Identificação Visual
• A Marca Símbolo e Logotipo devem ser aplicados serigraficamente, diretamente sobre o tecido, na

cor Preta, no lado esquerdo dianteiro, na altura da cava, conforme a figura 02 e dimensões
conforme o item 06;

• Deverá conter a identificação “BRIGADA DE EMERGÊNCIA”  aplicada serigraficamente,
diretamente sobre o tecido, na cor Preta, localizado no centro das costas conforme a figura 02,   
com o tipo da letra “ARIAL BLACK” no tamanho 110;

• As tintas do processo serigráfico devem ser de primeira qualidade com cores firmes, que não
descorem e não apresentem manchas, mesmo após sucessivas lavagens.
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3.4 Costuras
• As costuras do ombro e do bolso deverão ser duplas;

3.5 Identificação
Cada peça de camiseta deverá trazer, internamente, etiqueta com as seguintes informações:
• Nome do fabricante (razão social);
• Identificação do tecido.

3.6 Condições de Garantia
03 (três) meses a partir da certificação da entrega.

3.7 Acondicionamento e Embalagem
• Cada peça deve ser individualmente acondicionada em saco plástico de polietileno transparente,

baixa densidade e espessura de 10 (dez) micra e dimensões compatíveis com o produto;
• As peças devem ser embaladas em caixas padronizadas de papelão, contendo 20 ou 30 peças em

cada caixa;
• Todas as caixas deverão possuir as mesmas dimensões;
• As caixas devem trazer etiqueta de identificação, em duas faces externas, contendo o seguinte:

- Nome do fabricante (razão social);
- Quantidade do item;
- Data de fabricação (mês e ano);
- 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 kg.

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1 Característica do tecido
• Armação: Sarja 2x1;
• 100% algodão;
• Gramatura entre 206 (-5%) g/cm2  à 213 (+5%) g/cm2;
• Fios de urdume por centímetro 39 (mínimo);
• Fios de trama por centímetro: 17,7 (mínimo);
• Solidez da cor a lavagem doméstica (NBR 10597 B1): Alteração 4/5;  Transformação: 5;
• Solidez da cor a lavagem com cloro (NBR 10597 C3): Alteração 4;
• Cor: Laranja.

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

4.2 Linhas de costura
• As operações de costura deverão ser realizadas com linha mercerizada nº 50 ou poliéster / algodão

nº 120.
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5. DIMENSÕES
Os coletes depois de prontos, devem ter as medidas, em centímetros,  conforme especificados nas
TABELAS das FIGURAS  a seguir:

                                                                              Figura 01

COTA MEDIDA
(cm)

A 53

B 68

C 24

D 34

E 42

F 45
   Tabela  01
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Figura 02

COTA MEDIDA
(cm)

A 37

B 17

C 30

D 40

E 50

F 37

G 11
   Tabela  02
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Figura 03

COTA MEDIDA
(cm)

A 24

B 3

C 3

D 12

E 21

F 19

G 13

H 2

I 2
 Tabela  03

OBS.:
A tolerância das medidas será de + 1,0 cm.
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6. MARCA SÍMBOLO E LOGOTIPO
• As tintas aplicadas na serigrafia não poderão descorar, apresentar manchas ou descontinuidades após

sucessivas lavagens;
• A Marca Símbolo e Logotipo devem ser na cor Preta, aplicados através de processo serigráfico

diretamente no tecido, no lado esquerdo na altura da cava, com dimensões conforme desenho abaixo:

ATENÇÃO: A arte para a confecção deste logotipo está disponível em COREL DRAW 8.0 .
Solicitar para a Equipe de Segurança Ocupacional (arquivo: Logotipo COPEL.cdr)

7. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL :     017806 3

8. OBSERVAÇÕES:

a) A utilização de materiais similares aos especificados neste Manual, somente será permitida sob consulta e
aprovação prévias à área de Segurança do Trabalho da COPEL, por escrito e em tempo hábil;
b) A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo as normas
de aquisição da Empresa;
c) A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 45 dias para efetuar a avaliação do
produto objeto desta especificação técnica para fins de homologação.


