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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer  as características  e os requisitos técnicos mínimos para o fornecimento do conjunto de malha 
antichama, composto de camiseta e calça resistentes aos efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo 
repentino, para ser utilizado sob a vestimenta condutiva em trabalhos ao potencial ou em linha viva, em 
Sistemas Elétricos de Potência com tensão nominal até 800 kV c.a. e ± 600 kV c.c. 
 
 
2. DEFINIÇÃO 
 
Conjunto de malha antichama 
O conjunto é composto de duas peças, camiseta manga longa e calça, confeccionadas em tecido resistente 
a chama e aos efeitos térmicos do arco elétrico a ser utilizado exclusivamente sob a vestimenta condutiva 
em trabalhos ao potencial ou em linha viva, em Sistemas Elétricos de Potência com tensão nominal até 800 
kV c.a. e ± 600 kV c.c. 
 
 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
O conjunto de malha antichama destina-se ao uso exclusivo  sob a vestimenta condutiva, durante a 
realização de atividades ao potencial ou em linha viva, em Sistemas Elétricos de Potência com tensão 
nominal até 800 kV c.a. e ± 600 kV c.c., por trabalhador devidamente capacitado em treinamento específico 
e formalmente autorizado pela empresa. 
 
A camiseta deverá ser usada sempre com as mangas cobrindo os braços até os punhos, para garantir a 
completa proteção do tronco e dos braços do usuário contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo 
repentino. 
 
É proibida a utilização de outras peças de vestuário compostas de material sintético e sem características 
ignífugas, sob a vestimenta condutiva. 
 
Antes de cada utilização, é recomendada a inspeção visual da integridade de cada uma das peças do 
conjunto, bem como, seguir todas as recomendações do fabricante. 
 
Nota  1:  É proibida a utilização das peças do conjunto separadamente. 
 
Nota 2:  Para a realização de trabalhos em linha viva, além do conjunto de malha antichama, objeto desta 
especificação, será obrigatório o uso de balaclava e óculos de segurança ou balaclava e capacete com 
proteção facial. 
 
 
4.  NORMAS DE REFERÊNCIA 
 
O conjunto de malha antichama deverá obedecer integralmente ao disposto nas seguintes normas técnicas:  
 
• NFPA 70E – Electrical Safety in the Workplace – Segurança em Eletricidade no local de trabalho – 

Especifica os equipamentos de proteção e os classifica em categorias de risco em função do ATPV; 
 

• NFPA 2112  - Standard on Flame-Resistant Garments for Protection of Industrial Personnel Against 
Flash Fire, Federal Test Method Standard n 191A, Method 1534 – Melting Point of Synthetic Fibres -  
Norma para vestimentas resistentes à chama para proteção industrial contra o fogo repentino; 
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• ASTM F 1930 – Standard Test Method for Evaluation of Flame Resistant Clothing for Protection Against 
Flash Fire Simulations Using na Instrumented Manikin - Teste de manequim instrumentado com 
vestimenta pronta conforme modelo e medidas pré estabelecidas em norma. Este manequim possui 
sensores detectores do percentual de queimaduras e o local onde elas ocorreram; 
 

• ASTM D 6413 – Standard Test Method for Flame Resistance of Textiles (Vertical Test) – Norma que 
estabelece o limite de flamabilidade vertical do tecido, em amostras têxteis sem nenhuma lavagem, com 
50 e com 100 lavagens; 
 

• ASTM F 1506 REV A - Standard Performance Specification for Flame Resistant and Arc Rated Textile 
Materials for Wearing Apparel for Use by Electrical Workers Exposed to Momentary Electric Arc and 
Related Thermal Hazards – Estabelece requisitos construtivos dos tecidos e ensaios e testes para as 
vestimentas de eletricistas; 
 

• ASTM F 1959 M - Standard Test Method for Determining the Arc Thermal Performance Value of 
Materials for Clothing – Norma que determina o Arc Thermal Performance Value – ATPV como 
percentual de energia incidente que é bloqueada pelo material testado quando submetido a um arco 
elétrico de determinado valor; 
 

• ASTM F 2621 - Standard Practice for Determining Response Characteristics and Design Integrity of Arc 
Rated Finished Products in an Electric Arc Exposure – avalia a integridade do tecido, costuras e 
acessórios do produto acabado após ser submetido aos efeitos térmicos do arco elétrico em laboratório; 

 
• ASTM D 3886 - Standard Test Method for Abrasion Resistance of Textile Fabrics (Inflated Diaphragm 

Apparatus) – Ensaio de resistência a abrasão; 

• ASTM D 3512 M - Standard Test Method for Pilling Resistance and Other Related Surface Changes of 
Textile Fabrics: Random Tumble Pilling Tester - Ensaio de resistência ao pilling; 

• NR 6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI; 
 

• ABNT NBR 10320 – Materiais têxteis - Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e 
malhas - Lavagem em máquina doméstica automática - Método de ensaio; 

 
• ABNT NBR ISO 105-C06 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor  

Parte C06: Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial; 
 

• ABNT NBR ISO 105-E04 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor  
Parte E04: Solidez da cor ao suor;  

 
• ABNT NBR ISO 105-X12 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor Parte X12: Solidez à fricção de tecidos 

planos e malhas – Resistência da cor de têxteis de todos os tipos, inclusive revestimentos têxteis de 
piso e outros tecidos felpudos à fricção e transferência da cor a outros materiais; 

 
• ABNT NBR ISO 105-B02 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor à luz artificial - Parte B0s: Solidez da cor 

à luz artificial: Ensaio da lâmpada de desbotamento de arco de xenônio; 
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• ABNT NBR 10188  – Materiais têxteis - Determinação da solidez de cor à ação do ferro de passar a 
quente – Método de ensaio; 

 
• ABNT NBR 13384  − Determinação da resistência ao estouro e do alongamento ao estouro - Método do 

diafragma; 
 

• ABNT NBR 10591 – Materiais têxteis - Determinação da gramatura de superfícies têxteis. 
 
Nota 1:   Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima, na data de 
solicitação de cotação. 
 
Nota 2:  Nos aspectos não cobertos por esta especificação, prevalecem as exigências das normas citadas 
no item 4. 
 
 
5. RELATÓRIOS DE ENSAIOS E LAUDOS TÉCNICOS 
 
Deverão ser fornecidos relatórios de conformidade, laudos técnicos ou certificados, em vias originais ou 
cópias autenticadas, emitidos por laboratórios independentes, comprovando que cada peça do conjunto de 
malha antichama atende, item a item, a todos os requisitos das respectivas normas de referência, 
demonstrando inclusive, os valores obtidos em cada ensaio realizado para a obtenção do Certificado de 
Aprovação – CA, contendo, no mínimo: 
 
• Nome ou marca comercial do fabricante do tecido e do confeccionador; 
 
• Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio; 
 
• Datas de início e término dos ensaios; 
 
• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 
 
• Condições ambientais do local dos ensaios; 
 
• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio; 
 
Todos os documentos deverão ser devidamente encadernados em uma pasta única e paginados, contendo 
um índice com as respectivas páginas. 
 
Nesses cadernos também deverão constar os documentos referentes ao Certificado de Aprovação (CA), 
certificados de garantia, orientação para descarte ou reciclagem do material, e manual de instrução para 
conservação e manutenção do conjunto de malha antichama. 
 
Os cadernos com toda a documentação necessária, conforme explicitado, deverão ser apresentados 
juntamente com as amostras. 
 
Os ensaios apresentados nos relatórios/laudos, deverão estar em conformidade com as normas de 
referência e seus respectivos métodos de avaliação, e seus resultados deverão ser claros e conclusivos. 
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Os ensaios poderão ser realizados em laboratórios nacionais, desde que credenciados ao Ministério do 
Trabalho ou laboratórios estrangeiros acreditados ao INMETRO, desde que acompanhados da respectiva 
tradução juramentada. 
 
A data da realização desses ensaios e, consequentemente, dos respectivos relatórios não poderá ser 
superior a 3 (três) anos contados da data limite de apresentação das propostas. 
 
 
6. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 
6.1 Requisitos gerais para o conjunto de malha anti chama 
 
O tecido deverá garantir a proteção do usuário contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo 
repentino e deverá ser confeccionado em malha, constituído de algodão com tratamento antichama, 
podendo ser associado  à fibra de alta resistência, composta de fios naturais ou sintéticos, dotados de 
tecnologia que lhe forneçam propriedade ignífuga. 
  
O tecido utilizado na confecção do conjunto de malha antichama deverá possuir as seguintes 
características: 
 
a) Gramatura máxima do tecido igual a  220 g/m², conforme ABNT NBR 10591 - Determinação da 
gramatura de superfícies têxteis; 
 
b) Categoria de Risco ( Classe de proteção) 2, conforme NFPA 70 E.  
 
c) ATPV mínimo de 9,3 cal/cm² para o conjunto sem uso e após 50 e 100 lavagens, conforme ASTM F 1959 
M. 
 
d) HAF – Fator de atenuação de calor maior que 70% para o conjunto sem uso e após 50 e 100 lavagens, 
conforme ASTM F 1959 M. 
 
e) A cor do tecido deverá ser cinza claro. 
 
f) Alterações dimensionais, conforme ABNT NBR 10320: sentido do urdume: alteração de ± 2%, no máximo, 
e sentido da trama – alteração de ± 8%, no máximo; 
 
g) Solidez da cor à fricção, conforme  ABNT NBR ISO 105-X12 - Transferência de Cor: Grau de Solidez  “4” 
(Procedimento à Seco), e Transferência de Cor: Grau de Solidez mínimo “4” (Procedimento à Úmido); 
 
h) Solidez da cor à luz artificial, conforme ABNT NBR ISO 105-B02 – Alteração da Cor: Grau da Escala de 
Cinza “3”, no mínimo; 
 
i) Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial, conforme ABNT NBR ISO 105-C06 - Transferência de 
Cor: Grau de Solidez  mínimo de “4”, e Alteração de Cor: Grau de Solidez mínimo de “4”; 
 
j) Solidez da cor à ação do ferro de passar a quente, conforme ABNT NBR 10188: Transferência de Cor: 
Grau de Solidez mínimo de “4” para os procedimentos à seco, úmido e molhado, e Alteração de Cor: Grau 
de Solidez mínimo de “4” para os procedimentos à seco, úmido e molhado; 
 
k) Solidez da cor ao suor, conforme ABNT NBR ISO 105-E04: Transferência de Cor: Grau de Solidez 
mínimo de “4” para solução ácida e alcalina, e Alteração de Cor: Grau de Solidez mínimo de “4” para 
solução ácida e alcalina; 
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l) Determinação da resistência ao estouro e do alongamento, conforme ABNT NBR 13384  −  Método do 
diafragma: mínimo de 600kPa; 
 
m) Resistência à abrasão, conforme ASTM D 3886 - Inflated Diaphragm Apparatus – mínima de 600 ciclos; 
 
n) Resistência ao pilling, conforme ASTM D 3512 M - Random Tumble Pilling Tester: Grau mínimo de “4-5”. 
 
 
6.2 Requisitos específicos para o conjunto de malha  antichama  
 
6.2.1 Camiseta 
 
Deverá ser confeccionada com o tecido antichama descrito no item 6.1 dotado de proteção contra os efeitos 
térmicos do arco elétrico e do fogo repentino.  
 
Deverá possuir gola careca no colarinho e mangas longas com as barras dos punhos confeccionadas de 
malha retilínea. As ribanas da gola e dos punhos deverão ser de material inerentemente resistente à chama. 
 
Deverá possuir barra reta na cintura. 
 
Todas as costuras deverão utilizar linhas com características antichamas, e deverão ser duplas em pontos 
correntes, com travetes em pontos de reforço e fechamento total no interlock bitola larga.   
 
Deverá possuir marca símbolo e logotipo da COPEL, ATPV e a Categoria de Risco bordados na parte 
frontal da camiseta, do lado esquerdo, na altura do peito, conforme desenhos do item 7 – Marca símbolo e 
Logotipo. 
 
 
6.2.2  Calça 
 
Deverá ser confeccionada com o mesmo tecido antichama descrito no item 6.1, dotado de proteção contra os 
efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino.  
 
Deverá possuir cós ajustável. 
 
As barras deverão ser de malha retilínea do mesmo tecido antichama descrito no item 6.1. 
 
Todas as costuras deverão utilizar linhas com característica retardante à chama, e deverão ser duplas em 
pontos correntes, com travetes em pontos de reforço, com fechamento total no interlock bitola larga e 
pespontos duplos nas laterais e ganchos.   
 
Deverá possuir o ATPV e a Categoria de Risco bordados na parte frontal da calça, do lado direito, ambos na 
altura onde ficaria o meio do bolso da frente, conforme desenhos do item 7. 
 
 
7. MARCA SÍMBOLO E LOGOTIPO  
 
As peças do conjunto de malha antichama que contenham o ATPV e a Categoria de Risco, deverão possuir 
aplicação em bordado, conforme desenho abaixo: 
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Símbolo Copel e Logotipo 
 

ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm2 
 

RISCO (especificar o valor conforme ATPV) 
 

As peças do conjunto de malha antichama que contenham marca símbolo e logotipo da COPEL, deverão 
possuir aplicação em bordado, conforme desenho abaixo: 
  

ATENÇÃO: a arte para a confecção deste logotipo está disponí vel em COREL DRAW 9.0 (.cdr).  
 
 
A marca símbolo, o logotipo, o ATPV e a Classe de Proteção deverão ser confeccionadas por aplicação em 
bordado na cor laranja, correspondente na escala Pantone ao Laranja 165 – tinta Cromos G6700.  
 
As linhas utilizadas no bordado deverão possuir características antichamas, não poderão descorar, 
apresentar manchas ou descontinuidades após uso sucessivo. 
 
 
8. CONFECÇÃO E ACABAMENTO  
 
A confecção deverá ser de primeira qualidade, de modo a obter-se um artigo de superior qualidade, fino 
acabamento e um ótimo aspecto visual. 
 
As peças do conjunto de malha antichama não poderão apresentar desfiamento do tecido nem o 
esgarçamento das costuras. 
 
As bordas do tecido deverão ser chuleadas ou overlocadas. 
 
Os acabamentos deverão ser perfeitos, com inspeção de limpeza final de fios e linhas excedentes das 
costuras. 
 
As peças do conjunto de malha antichama não deverão encolher além do limite permitido ou ficarem 
retorcidas, após sucessivas lavagens. 
 
As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura tipo interlock. 
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As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios, e deverão ser planas, a fim de evitar 
enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens. 
 
 
 
9. DIMENSÕES 
 
9.1 Camiseta 
 
 

                                         
 

CAMISETA (cm)  

Número  Tamanho 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Barra Contorno 
Cava Espalda Tórax Manga longa 

com punho 
Comprimento 

Total 

42 PP 53,0 48,0 48,0 55,0 67,0 75,0 

46 P 55,0 49,5 50,0 57,0 68,0 79,0 

50 M 57,0 51,0 52,0 59,0 69,0 83,0 

54 G 59,0 53,5 54,0 61,0 70,0 87,0 

58 GG 61,0 54,5 56,0 63,0 71,0 87,0 

62 GGG, EG ou XG 63,0 55,5 58,0 65,0 72,0 87,0 

 
 
Observações: 
 
1) Tolerância ± 1,00 cm; 
2) As barras e bainhas deverão ser retas de 2,5 cm na galoneira, com costura dupla; 
3) No comprimento total não deverá ser considerada a  ribana da gola. 
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9.2 Calça 
 

                                                                
 

CALÇA (cm) 

Número  Tamanho 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

Barra c/ 
elastico  

Cintura 
com 

elástico  

Comp. total 
c/cós Coxa Entre 

pernas  

Gancho 
dianteiro 
com cós  

Gancho 
traseiro 
com cós  

Quadril  

36 PP 30,0 46,0 106,0 33,0 78,0 29,0 32,0 52,0 

40 P 32,0 50,0 107,0 35,0 78,0 30,0 33,0 56,0 

44 M 34,0 54,0 108,0 37,0 78,0 31,0 34,0 60,0 

48 G 36,0 58,0 109,0 39,0 78,0 32,0 35,0 64,0 

50 GG 38,0 62,0 110,0 41,0 78,0 33,0 36,0 68,0 

56 GGG, EG ou XG 40,0 66,0 110,0 43,0 78,0 33,0 36,0 72,0 

 
 
Observações: 
 
1) Tolerância ± 1,00 cm; 
2) As barras e bainhas deverão ser retas de 2,5 cm na galoneira, com costura dupla; 
3) No comprimento total não deverá ser considerada a  ribana da gola; 
4) As medidas “A” e “B” deverão considerar o elástic o em repouso. 
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10. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
O proponente deverá fornecer três amostras, tamanhos P, M e G, de cada uma das peças do conjunto de 
malha antichama, para aprovação prévia da COPEL, juntamente com os seguintes documentos:  
 

• Cópia do Certificado de Aprovação (CA) correspondente à cada peça do conjunto, emitido pelo 
Ministério do Trabalho; 

 
• Manual de instruções com informações referentes ao uso, guarda e conservação, manutenção e 

limitações de uso do conjunto; 
 
• Orientações para descarte ou reciclagem; 
 
• Certificado de garantia; 

 
• Relatório de ensaio de resistência ao arco elétrico (energia incidente), executado de acordo com a 

ASTM F 1959; 
 

• Relatório de ensaio de resistência à flamabilidade, executado de acordo com a ASTM D 6413, 
atendendo os requisitos da norma NFPA 2112; 

 
• Relatório de ensaio para avaliar a integridade do tecido, costuras e acessórios do produto acabado 

após ser submetido aos efeitos térmicos do arco elétrico em laboratório, de acordo com a norma 
ASTM F 2621. Além do relatório de ensaio ou laudo técnico para atestar o desempenho do tecido, 
deverão ser fornecidos também os vídeos e fotos que demonstrem os procedimentos realizados e 
os resultados obtidos de forma clara, permitindo a identificação do tecido, do fabricante, da data, do 
laboratório e da performance do tecido; 
 

• Relatório de ensaio para avaliar a resistência ao fogo repentino através do teste com manequim 
instrumentado, conforme ASTM F 1930. Além do relatório de ensaio ou laudo técnico para atestar o 
desempenho do tecido, deverão ser fornecidos também os vídeos e fotos que demonstrem os 
procedimentos realizados e os resultados obtidos de forma clara, permitindo a identificação do 
tecido, do fabricante, da data, do laboratório e da performance do tecido; 
 

• Relatório de ensaio de resistência à abrasão executado de acordo com a  ASTM D 3886; 
 

• Relatório de ensaio de estabilidade dimensional conforme NBR 10320; 
 
• Relatório de ensaio de solidez de cor à fricção conforme NBR ISO 105-X12 – Têxteis – Ensaios de 

solidez da cor – Parte 12: Solidez à fricção; 
 
• Relatório de ensaio de solidez de cor à lavagem doméstica e comercial, conforme NBR ISO 105 -  

C06; 
 
• Relatório de ensaio de solidez de cor à ação do ferro de passar à quente, conforme NBR 10188; 

 
• Relatório de ensaio de solidez de cor ao suor, conforme ABNT NBR ISO 105-E04 - Têxteis -Ensaios 

de solidez da cor Parte E04: Solidez da cor ao suor;  
 

• Relatório de ensaio para determinar a gramatura de superfícies têxteis, conforme ABNT NBR 10591 
– Materiais têxteis; 
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• Relatório de ensaio de resistência ao pilling, conforme ASTM D 3512 M - Random Tumble Pilling 
Tester; 

 
• Relatório de ensaio para determinação da resistência ao estouro e do alongamento, conforme ABNT 

NBR 13384 - Método do diafragma. 
 

Durante o processo de análise para fornecimento do conjunto de malha antichama, para utilização sob a 
vestimenta condutiva, deverão ser analisadas as conformidades dos resultados contidos nos relatórios, 
laudos técnicos ou certificados, fornecidos pelos proponentes,  assim como na sua recepção e aceitação. 
 
A COPEL se reserva o direito de efetuar testes adicionais para verificar o pleno atendimento às exigências 
desta Especificação Técnica. Neste caso, as despesas serão de responsabilidade: 
 

• da COPEL, se as unidades ensaiadas forem aprovadas; 
• do fabricante, em caso contrário. 

 
A aceitação dos produtos não invalida qualquer reclamação posterior da COPEL a respeito da qualidade 
e/ou fabricação do material. 
 
Nota 1:   Nos aspectos não cobertos por esta especificação,  prevalecem as exigências das normas citadas 
no item 4. 
 
 
11.1 Inspeção visual 
 
A inspeção visual deverá ser realizada durante o recebimento dos produtos no almoxarifado, verificando-se 
os seguintes aspectos e características de todas as peças que compõem o conjunto de malha antichama: 
 

a) Integridade do material e acabamento, tipo e qualidade das costuras, de acordo com os itens 6, 7 e 
8 desta especificação; 
 

b) Identificação, conforme item 13 desta especificação; 
 

c) Condições gerais para fornecimento, conforme item 14 desta especificação; 
 

d) Deverão ser verificadas as dimensões de cada peça do conjunto antichama e comparadas com as 
respectivas dimensões estabelecidas no item 9 desta especificação. 
 
 

11.2 Ensaios após o uso 
 
O fornecedor deverá, às suas custas, responsabilizar-se pela realização de ensaios de resistência a arco 
elétrico e resistência à flamabilidade em conformidade com o que estabelecem as normas ASTM D6413 
(Flamabilidade Vertical) e ASTM F1959 (Arco Elétrico). Para esta última, além do relatório de ensaio ou 
laudo técnico para atestar o desempenho do tecido, deverão ser fornecidos também os vídeos e fotos que 
demonstrem os procedimentos realizados e os resultados obtidos de forma clara, permitindo a identificação 
do tecido, do fabricante, da data, do laboratório e da performance do tecido; 
 
Os ensaios poderão ser realizados em laboratórios nacionais, desde que credenciados ao Ministério do 
Trabalho ou laboratórios estrangeiros acreditados ao INMETRO, desde que acompanhados da respectiva 
tradução juramentada. 
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Esses ensaios serão realizados em duas oportunidades distintas, a serem definidas pela Copel, a contar da 
data de entrega dos conjuntos de malha antichama para utilização sob a vestimenta condutiva até o término 
da sua validade. 
 
Em cada uma das oportunidades citadas, os ensaios serão realizados em até 03 (três) amostras do 
conjunto, de diferentes tamanhos, que estiverem em uso pelos empregados da COPEL, submetidos às 
condições normais de trabalho. 
 
A COPEL escolherá as amostras do conjunto e encaminhará ao fornecedor para a realização dos ensaios. 
 
A COPEL se reserva o direito de participar da realização dos ensaios, através de seus representantes. 
 
A COPEL arcará com as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus representantes. 
 
O fornecedor arcará com as despesas para realização dos testes necessários ao desempenho das normas 
aplicáveis. 
 
O fornecedor deverá comunicar à COPEL com 30 dias de antecedência, a data e o período de realização 
dos ensaios. 
 
Deverão ser fornecidos relatórios de conformidade, laudos técnicos ou certificados, em vias originais ou 
cópias autenticadas, emitidos por laboratórios independentes com os resultados dos ensaios realizados, em 
conformidade com o item 10 desta especificação. 
 
 
12. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 
 
O fornecedor deverá oferecer garantia total pelo produto no prazo de 12 meses, ou maior, quando 
especificado pelo fabricante, contra qualquer defeito comprovado, tanto do material quanto do processo de 
fabricação ou, nos casos em que os conjuntos testados não atendam aos requisitos normativos desta 
especificação, como por exemplo:  
 

• Rasgos; 
• Encolhimento ou alongamento; 
• Desbotamento e manchas; 
• Rompimento de costuras; 
• Queima dos aviamentos; 
• Defeitos no material ou na confecção. 

 
Para os casos citados acima, o fornecedor deverá assumir todas as despesas necessárias para a completa 
regularização de todas as pendências, incluindo a substituição de todos os conjuntos, caso necessário. 
 
Os custos referentes a reparos, substituições e transportes de materiais serão de inteira responsabilidade 
do fornecedor, sem qualquer ônus para a Copel. 
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13. IDENTIFICAÇÃO 
 

Cada peça do conjunto de malha antichama deverá conter, internamente, etiqueta contendo de forma 
legível e indelével, as seguintes informações: 
 

• Nome (fantasia ou razão social) ou marca comercial do fabricante/ fornecedor/importador e CNPJ. 
• Identificação do tamanho do manequim em algarismo ou letras; 
• Identificação do tecido e sua composição; 
• Data de fabricação (mês e ano) e lote; 
• Número do Certificado de Aprovação do MTE (CA); 
• ATPV em cal/cm² e HAF em %; 
• Gramatura do tecido  em g/m²; 
• Categoria de Risco (Classe de proteção), conforme NFPA 70 E;  
• Instruções de manutenção e conservação. 

 
Os locais onde serão fixadas as etiquetas em cada peça, de forma a permitir uma fácil identificação, estão 
definidos da seguinte maneira: 
 

• a etiqueta com o tamanho de cada peça que compõe o conjunto deverá ser pequena e fixada na 
parte posterior interna da peça; 

• as etiquetas da camiseta deverão ser fixadas logo abaixo do colarinho, no centro da parte traseira; 
• as etiquetas da calça deverão ser fixada junto ao cós, no centro da parte traseira; 
• as demais etiquetas, independentemente do tamanho e quantidade, deverão ser fixadas na parte 

interna de cada peça, permitindo fácil visualização e identificação, de forma que não causem  
desconforto ao usuário. 
 

As informações das etiquetas não poderão se apagar após sucessivas lavagens. 
 
 

14. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 
 
14.1 Manual de Instruções e Operação 
 
Deverá ser fornecido para cada peça do conjunto de malha antichama, um manual contendo instruções em 
português, sobre o uso e conservação, higienização, manutenção,  recomendações, cuidados e  limitações 
de uso.  
 

14.2 Embalagem  
 
Cada peça do conjunto de malha antichama deverá ser acondicionada em embalagem plástica individual, 
para armazenamento coletivo, de forma adequada ao transporte, às operações normais de carga e descarga e ao 
armazenamento abrigado. 
 
Cada peça deverá ser acondicionada individualmente em saco plástico transparente e hermeticamente 
fechado, além de conter o respectivo manual de instruções. 
 
As peças deverão ser embaladas em caixas padronizadas de papelão, as quais deverão possuir etiquetas 
de identificação, em duas faces externas, contendo as seguintes informações: 
 

• Nome do fabricante (razão social); 
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• Número (tamanho do manequim); 
• Identificação do material (camisa ou calça); 
• Quantidade do item; 
• Data de fabricação; 
• Nº do Lote; 
• Nº da Nota Fiscal; 
• Nº da Ordem de Compra da COPEL; 

 
Cada caixa deverá conter um tamanho único de camisetas ou calças, e o seu peso não poderá ultrapassar 
23 kg. 
 
 
15. CÓDIGOS:  
 
CAMISETA:  
 

NÚMERO TAMANHO CÓDIGO 
42 PP 15024929 
46 P 15024930 
50 M 15024931 
54 G 15024932 
58 GG 15024933 
62 GGG, EG ou XG 15024934 

 
 
CALÇA:  
 

NÚMERO TAMANHO CÓDIGO 
36 PP 15024936 
40 P 15024937 
44 M 15024938 
48 G 15024939 
50 GG 15024940 
56 GGG, EG ou XG 15024941 
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