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1. OBJETIVO 
Estabelecer as características mínimas exigíveis para o fornecimento de Bonés promocionais 
para a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT, nas cores dos riscos 
ambientais, bem como servir de parâmetro nas avaliações feitas durante o recebimento das 
mesmas. 
 
2. DEFINIÇÕES 
Bonés confeccionados em 100% algodão, destinados a proteção contra irradiações de calor,  
promover a prevenção de acidentes e incentivar os empregados a uma cultura prevencionista,    
servindo como padrão para toda Empresa, para serem distribuídos aos participantes e 
comissão organizadora em eventos sobre Segurança e Saúde no Trabalho. 
Cada CIPA, poderá fazer a previsão anual de uma ou mais cores, conforme a necessidade. 
 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
O Boné para SIPAT, destina-se ao uso durante os eventos sobre Segurança e Saúde do 
trabalho, por todos os empregados participantes, para promover a prevenção de acidentes. 
 
4. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS 
 

 Tabela 01 – Características. 
Tecido 100% algodão. Em sarja 2x1 
Opção de Cores Vermelha, verde bandeira, azul royal, amarela, marrom café, 

branca e preta 
Gramatura do tecido Entre 206 (-5%) g/m²  até 213 (+5%) +20 g/m² 
Tamanho Regulável 

 
4.1 Observação 
Será permitida a utilização de até 03 (três) nuanças pares. 
 
5. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA 
O fornecedor deverá submeter amostras dos bonés promocionais à aprovação da COPEL, 
dentro dos padrões estabelecidos nesta Especificação Técnica. 
 
Quantidade de amostras necessárias para a avaliação do atendimento a esta especificação: 
• Conforme indicado na Tabela 02, desta especificação. 
 
5.1 Observações 
A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas 
segundo as normas de aquisição da Empresa. 

 
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 dos bonés, de acordo com as seções aplicáveis desta 
Especificação Técnica: 
• Material e acabamento. 
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• Acondicionamento. 
• Características específicas. 
 
6.2 Relatório de verificação 
Deve conter as seguintes informações: 
• Nome e/ou marca. 
• Número do pedido de compra. 
• Descrição sucinta da verificação. 
• Número de amostras verificadas. 
• Data e número de controle de fabricação. 
• Data de início e término da verificação. 
• Identificação da confecção. 
• Identificações dos responsáveis pela verificação e do inspetor. 
• Liberação após cópia do relatório assinada. 
 

 Tabela 2 - Plano de amostragem para ensaios de rotina. 

Tamanho do lote 

Inspeção visual  Verificação dimensional 

Amostragem dupla 
Nível de Inspeção I 

NQA – 2,5% 

Amostra 
Ac Re 

Sequência Tamanho 

Até 90 - 5 0 1 

91 a 500 
1ª 13 0 2 

2ª 13 1 2 

501 a 1200 
1ª 20 0 3 

2ª 20 3 4 

1201 a 3200 
1ª 32 1 4 

2ª 32 4 5 
 
Observações: 
1) NQA : Nível de Qualidade Aceitável. 

• Ac – número de aceitação: número máximo de unidades aceitas da amostra que 
permite a aceitação do lote. 
• Re – número de rejeição: número mínimo de unidades rejeitadas da amostra que 
implica a rejeição do lote. 

2) Procedimentos para amostragem dupla: ensaiar, inicialmente, um número de 
unidades igual ao da primeira amostra amostra obtida na tabela. Se o número de 
unidades defeituosas encontrado estiver compreendido entre Ac e Re (excluídos 
esses valores), deverá ser ensaiada a segunda amostra. O total de unidades 
defeituosas encontradas, depois de ensaiadas as duas amostras, deve ser igual ou 
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inferior ao maior Ac especificado, para permitir a aceitação do lote. 
3) A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 

• Não eximem o fornecedor de responsabilidade de fornecer o material de acordo 
com os requisitos desta especificação; 
• Não invalida qualquer reclamação posterior a respeito da qualidade do material 
e/ou da fabricação. 
 

7. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 
O fornecedor deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação dos 
Bonés para SIPAT, até 03 (três) meses contados a partir da certificação da entrega, como: 
• Rasgos. 
• Encolhimento ou alongamento. 
• Manchas. 
• Rompimento de costuras. 
• Defeitos de confecção. 
 
8. EMBALAGEM 
Conforme manual de embalagem da Superintendência de Logística de Suprimento da COPEL. 
 
9. CARACETRISTICAS ESPECÍFICAS 
 
9.1 Especificações gerais 
• Confecção 
Tira absorvente de suor em entretela. 
Tira de regulagem. 
Pala dura em entretela dupla. 
O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens. 
O produto não deverá apresentar desfiamento do tecido nem o esgarçamento das costuras. 
 
• Acabamento 
 As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura dupla. 
 As bordas do tecido deverão ser overlocadas, de modo a obter-se um artigo de  superior 
qualidade, fino acabamento e ótimo aspecto visual. 
 O acabamento deve ser perfeito, com inspeção de limpeza final de fios e linhas 
 excedentes das costuras. 
   
• Linhas 
 As linhas para costura devem ser de material sintético e/ou misto. 
 
• Costura 
 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. 
 As extremidades das costuras devem ser firmemente arrematadas. 
 A cor e tom dos aviamentos aparentes não devem contrastar com a do tecido, salvo 
 onde indicado. 
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• Identificação 
Cada Boné deverá trazer, internamente, etiqueta com as seguintes informações: 
Nome do fabricante (nome fantasia ou razão social). 
CNPJ. 
Identificação do tecido. 

Tratamento e cuidados para conservação (lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza 
profissional), por meio de símbolos e/ou texto. 

Data de fabricação. 
Número do lote. 
 
• Código de Barras 

Deve ser informado, através de Código de Barras, as seguintes informações: 
Data de Fabricação. 
Número do Lote. 

 
• Condições de garantia 
Garantia de 03 (três) meses a partir da data de certificação de entrega. 

 
• Tamanho 
Regulável. 

 
9.2 Marca Símbolo e Logotipo 
• A Marca Símbolo e  Logotipo devem ser nas aplicados através de processo serigráfico ou 
bordados diretamente no tecido, conforme figura 02. 
• Os bordados deverão ser de primeira qualidade, com cores e fios firmes, que não 
descorem e não apresentem manchas ou não desfiem e nem esgarcem. 
• As tintas aplicadas na serigrafia não poderão descorar, apresentar manchas ou 
descontinuidades. 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Desenho do boné para SIPAT. 
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9.3 Código Copel para o material   

 Tabela 03 – Código Copel – Tamanho regulável. 
Cor Código COPEL 

Vermelha 15012650 
Verde 15012654 
Azul 15012658 

Amarela 15012682 
Marrom 15012686 
Branca 15012710 
Preta 15012714 

  

Figura 02 – Detalhes dos Desenhos da Marca, Símbolo e Logotipo. 
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