
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA No
         
1.072

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA NO TRABALHO

              TRIPÉ PORTÁTIL COM GUINCHO E SACOLA P ARA TRABALHOS EM AMBIENTE CONFINADO

1.Objetivo

A presente  Especificação  Técnica  tem  por  objetivo  apresentar  as  condições  e
requisitos técnicos mínimos para o fornecimento dos seguintes equipamentos:

a) Tripé portátil para trabalhos em rede subterrânea ou ambiente confinado;

b) Guincho para movimentação vertical de cargas e pessoas em espaço confinado de
forma segura e controlada,

c) Trava quedas ou cabo retrátil,  quando atinge 1,4m/s a partir de uma queda de
0,30cm;

d) Sacola para transporte de tripé.

Estes  equipamentos  constituem  o  conjunto  básico  para  serviços  em  espaços
confinados onde houver risco de queda, nos trabalhos realizados pela COPEL.

Os itens b e c devem fazer parte do mesmo equipamento, chamado de “guincho
trava quedas resgatador”;

Qualquer outra solução apresentada não está descartada. A mesma será analisada
pela COPEL.

2.Amostra

Caso  haja  necessidade,  a  COPEL  poderá  solicitar  amostra  e  documentação
pertinente do material, por ocasião da análise técnica. 

3.Condições Gerais

3.1 Garantia

O  Proponente  deverá  dar  garantia  total  contra  qualquer  defeito  comprovado  de
material ou de fabricação pelo prazo de 12 meses, ou maior, quando especificado
pelo fabricante e assumindo todas as despesas necessárias para sua normalização.

3.2 Manual de Instruções e Operação

Deverá ser fornecido, com o equipamento, manual contendo instruções de uso e de
conservação,  bem como  alertar  para  os  riscos  de  seu  uso  indevido.  No  manual
deverá constar, em folha destacável, os dados do equipamento e o CA; deve também
possuir  espaço  para  que  o  usuário  ao  receber  possa  se  identificar  e  assinar  o
recebimento do manual. . 
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3.3 Acabamento

Os equipamentos devem ter bom acabamento, com ferragens sem cantos vivos ou
arestas cortantes ou ásperas que possam causar escoriações e lesões aos usuários. 

4.4.4.4.Características Técnicas

4.1 Tripé

O tripé portátil deverá possuir as seguintes características:

a)Deverá ser fornecido em liga de duralumínio;

b)Ajustes de altura a cada 7 cm através de pinos em cada uma das suas pernas;

c)Possibilitar altura mínima de 1,4 metros e altura máxima de 2,1 metros.

d)Deverá possuir sapatas em aço com tratamento anticorrosivo, e serem móveis para
nivelamento no piso;

e)As sapatas devem possuir base de borracha anti derrapante e corrente para seu
devido travamento;

f)O travamento da parte superior de cada uma das pernas no suporte de junção é
feito através de é feito através de um pino de aço, fixado por um olhal e arame, não
permitindo que se solte do sistema;

g)O suporte para junção das pernas deverá ser em aço com tratamento anticorrosivo;

h)O  suporte  deverá  conter  03  (três)  pontos  de  ancoragem,  que  permitirá  o  uso
simultâneo de 03 (três) sistemas de movimentação no local confinado, sendo uma
roldana fixa  localizada na parte superior do suporte e dois olhais  em aço forjado
giratórios para evitar a torção do cabo e, posicionados na parte inferior do suporte,
onde  são  colocadas  as roldanas para  passagem do cabo do  trava  quedas e  do
guincho;

i)O tripé deverá resistir a uma carga de trabalho de até 150 Kg ;

j)Deverá resistir a um esforço de impacto é de até 2200 kgf.

4.2 Guincho Trava quedas Resgatador – ou 3Way para mov imentação vertical
de cargas e pessoas em espaço confinado

O equipamento portátil deverá possuir as seguintes características:

a)Deverá conter 15 metros de cabo sintético com diâmetro de 5,0 mm;

b)Deverá  possuir  suporte  para  fixação  no  tripé  em  aço,  com  tratamento  anti-
corrosivo;
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c)Na extremidade do cabo, deverá possuir mosquetão, em formato de gancho em
aço forjado, com dupla trava e abertura de 19 mm, resistência de até 2220 kgf e com
distorcedor  fixado  ao  cabo  através  de  olhais  protegidos  por  anilhas  metálicas  e
empate em luva de alumínio;

d)O sistema deverá dispor de alavanca redutora de torque acionada mecanicamente;

e)Deverá  apresentar,  02  (dois)  sistemas  de  travamento  independentes,  sendo  a
descida do cabo controlada com velocidade 1,4 m/s e fator de redução de 4,5:1;

f)O equipamento, quando operado como Guincho,  deverá resistir a uma carga de
trabalho de até 150 kg;

g)O equipamento, quando operado como Trava-queda,  deverá dispor de indicador
de queda com ativação automática do mesmo após o impacto.

4.3 Sacola para transporte de tripé

O sacola deverá possuir as seguintes características:

a) Deverá ser de lona emborrachada;

b) Deverá possuir uma cobertura impermeável;

 c) O produto deverá ser provido com uma alça almofadada;

 d) Deverá possuir 2 (dois) zíperes para seu devido fechamento.

5.Observações :

a)Os produtos mencionados – Tripé e guincho 

b)O mosquetão deve ter identificado, com letras indeléveis, o nome do fabricante e a
sua capacidade nominal.

c)A identificação da data de fabricação, do número do lote e do nome do fabricante
deverá ser informada, por meio de etiquetas resistentes e com letras indeléveis.

d)A utilização de materiais  com características técnicas similares aos exigidos nesta
Especificação  somente  será  permitida  sob  consulta  e  aprovação  prévias  à  COPEL  –
Coordenação de Segurança do Trabalho - CST, encaminhada por escrito e em tempo
hábil.

e)A  inspeção  e  fiscalização  sobre  a  fabricação,  embalagem  e  expedição  serão
realizadas segundo as normas de aquisição da Empresa.
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f)O fornecedor deverá enviar o equipamento a ser  aprovado pela COPEL – CST –
Rua José Izidoro Biazetto, 158, bloco A1.

6.Embalagem :

6.1 Os conjuntos mencionados – Tripé, Guincho e sacola deverão ser  embalados
em uma única peça.

6.2 As embalagens deverão ser padronizadas, de modo a facilitar a distribuição aos
usuários.

6.3 As embalagens deverão trazer etiqueta de identificação, em duas faces externas,
contendo o seguinte:

-Nome do fabricante (razão social);

-Quantidade de itens;

-Discriminação dos itens;

-N º da Nota Fiscal

-N º da Ordem de Compra da COPEL

7.Código de material:

Tripé com trava quedas resgatador vertical para Trabalhos em rede Subterrânea=>
017803-9
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