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1. OBJETIVO 

 
 Fixar as características mínimas exigíveis para fornecimento de acessórios 

ergonômicos para postos de trabalho em escritório, destinados a propiciar postura 
correta dos empregados durante a execução dos serviços. 

 
 

2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
 
2.1 Apoio de Punho para Mouse 
2.2 Apoio de Punho para Teclado 
2.3 Apoio para os Pés com Regulagem de Altura 
2.4 Suporte para Monitor 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

3.1 Apoio de Punho para Mouse. 
DEFINIÇÃO 
Acessório destinado para os serviços em computadores, nos quais o 
empregado trabalha com os punhos e os antebraços apoiados, permitindo que 
as mãos sejam mantidas alinhadas corretamente em relação aos antebraços, 
buscando evitar a flexão dos punhos, bem como dores, fadigas e doenças 
ocupacionais. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
- Constituído em peça única; 
- Dimensões mínimas: 18,0 cm de largura x 23,0 cm de comprimento; 
- Dimensões máximas: 21,0 cm de largura x 28,0 cm de comprimento; 
- A base de apoio para o punho deverá ter 6,0 cm, no mínimo;  
- Cores: cinza, preta ou azul; 
- Material: poliuretano injetado, flexível; 
- Com possibilidade de ser lavável sem danificar sua composição e/ou 

formato; 
- Acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; 
- Deverá ter estampada a marca do fabricante. 
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3.2 Apoio de Punho para Teclado. 
DEFINIÇÃO 
Acessório destinado para os serviços em computadores, nos quais o 
empregado trabalha com os punhos e os antebraços apoiados, permitindo que 
as mãos sejam mantidas alinhadas corretamente em relação aos antebraços, 
buscando evitar a flexão dos punhos, bem como dores, fadigas e doenças 
ocupacionais. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
- Constituído em peça única; 
- Dimensões mínimas: 6,0 cm de largura x 45,3 cm de comprimento x 2,0 cm 

de altura; 
- Dimensões máximas: 9,0 cm de largura x 47,0 cm de comprimento x 2,5 cm 

de altura; 
- A base de apoio para os punhos deverá ter 6,0 cm, no mínimo;  
- Com aba que permita sua colocação por baixo do teclado, evitando que 

fique deslizando sobre a mesa; 
- Essa aba deverá ter no mínimo 3,0 cm 
- Cores: cinza, preta ou azul; 
- Material: poliuretano injetado, flexível; 
- Com possibilidade de ser lavável sem danificar sua composição e/ou 

formato; 
- Acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; 
- Deverá ter estampada a marca do fabricante. 
 
 

3.3 Apoio para Pés com Regulagem de Altura. 
DEFINIÇÃO 
Acessório destinado para os serviços em computadores, nos quais o 
empregado trabalha sentado, permitindo que seja mantido o correto 
posicionamento das pernas, para diversas estaturas, buscando prevenir 
problemas de circulação dos membros inferiores, evitando dores, fadigas e 
doenças ocupacionais. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
- Constituído em peça única; 
- Com, no mínimo, 3 possibilidades de regulagem de altura, variando entre 

6,0 e 12,0 cm, no mínimo;  
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- Dimensões mínimas para apoio dos pés: 28,0 cm de largura x 39,0 cm de 
comprimento; 

- Dimensões máximas: 31,0 cm de largura x 47,0 cm de comprimento; 
- Cores: cinza ou preta; 
- Material da armação: em ferro cromado ou aço; 
- Material da plataforma de apoio para os pés: em plástico resistente,  

madeira ou aço, com características antiderrapante, através de  
revestimento em borracha macia ou produto similar; 

- Acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; 
- Deverá ter estampada a marca do fabricante. 
 

3.4 Suporte para Monitor. 
DEFINIÇÃO 
Acessório destinado para os serviços em computadores, nos quais o 
empregado trabalha sentado, permitindo que seja mantido o correto 
posicionamento da tela do monitor em relação aos olhos, prevenindo a 
inclinação da cabeça e evitando dores musculares no pescoço e ombros, 
fadigas e doenças ocupacionais. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
- Para monitores de 14” a 17”; 
- Constituído em peça única; 
- Deve ser apoiado diretamente sobre a mesa, sem quaisquer mecanismos de 

fixação; 
- Deve permitir seu posicionamento sobre qualquer lugar da mesa de 

trabalho; 
- A base de apoio do monitor deve ser giratória; 
- A base de apoio do monitor deve suportar o peso de monitores de 14” a 17”; 
- A base de apoio do monitor deve ter dimensões mínimas de 29,0 cm de 

largura por 32,5 cm de comprimento; 
- A base de apoio do monitor deverá ter proteção nas extremidades que 

impeça a queda do monitor; 
- A base de apoio deverá ter mecanismos de fixação para o monitor através 

de fitas com ajuste; 
- A base de apoio do monitor deverá ter revestimento em borracha macia e 

antiderrapante; 
- Todo o suporte para monitor deverá ter regulagem de altura, variando até 

25,0 cm, no mínimo; 
- O mecanismo de regulagem de altura deverá ser frontal, com fácil acesso e 

regulagem por parte do usuário;  
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- A base de apoio  de todo o conjunto (apoio do monitor e mecanismos de 
regulagem de altura) deve ser firme, sem oscilações e não deve permitir que 
o monitor balance ou tombe; 

- Cores: cinza claro ou creme; 
- Material da armação: em ferro cromado ou aço; 
- Acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; 
- Deverá ter estampada a marca do fabricante. 
 
 

4. GARANTIA 
O fornecedor deverá apresentar garantia legal de 12 (doze) meses a contar da 
aceitação do material entregue à COPEL. 

 
 
5. CÓDIGO DOS MATERIAIS 

Esses materiais terão a seguinte codificação: 
 
 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS AMOSTRAS 
- Somente será aceito o equipamento que estiver em consonância com as 

especificações técnicas acima. 
- A utilização de materiais com características técnicas similares aos citados 

nesta Especificação somente será permitida sob consulta e aprovação 
prévias à COPEL – Segurança do Trabalho, encaminhada por escrito e em 
tempo hábil; 

- A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão 
realizadas segundo as normas de aquisição da Empresa. 

- A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 3 dias 
úteis para efetuar a avaliação do produto objeto desta especificação técnica 
para fins de homologação. 

 
 


