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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de Vestimenta de Proteção 
Individual para as atividades de leitura em consumidores. 
 
2. DEFINIÇÃO 

 
Calça - peça de uniforme com proteção limitada e destinada a prover proteção na parte 
das coxas e inferior das pernas contra mordedura canina e promover a padronização vi-
sual dos empregados da empresa. 

 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 
• Destina-se ao uso durante as atividades diárias nas áreas de trabalho da COPEL 

por todos os empregados que realizam leitura em consumidores; 
• Utilizada em áreas com possibilidade de ataques de cães de pequeno porte. 

 
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  
 
Tecido Brim 100% Algodão 
Armação  Sarja 3x1 
Gramatura do tecido 260 a 290 g/m2  
Cor da Calça Cinza médio – pantone 171502   
Tamanhos Conforme grade de dimensões 
Cor das faixas Amarelo/Prata 
Tecido externo de 
proteção antimordida. 

Reforço externo em 100% poliéster, cinza, resistente e 
costurado em 360 graus a partir da barra da calça 

 
5. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
O fornecedor deve submeter amostras das vestimentas de proteção individual à 
aprovação da COPEL, dentro dos padrões estabelecidos nesta especificação técnica.  
 
Quantidade de amostras necessárias para a avaliação do atendimento a especificação 
técnica: 
 

• 01 (uma) calça, tamanho M; 
• 01 (uma) calça tamanho G; 

 
A utilização de materiais similares aos constantes nesta especificação, somente será 
permitida sob consulta e aprovação prévia, 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. 
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6. CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO DAS VESTIME NTAS 
 

6.1 Descrição Geral 
 
• Calça com cós sobreposto frontal, meio elástico na parte traseira e 07 passantes; 
• Braguilha deve ser forrada com o mesmo tecido da calça, fechamento com ziper de 

metal de boa qualidade e resistência; 
• 02 (dois) bolsos frontais embutidos, “Tipo Americano“; 
• 02 (dois) bolsos traseiros chapados e fechados com aba e velcro; 
• A barra deverá possuir acabamento em overlock. 

 
Observação: O produto final deverá ter boa apresentação, sem cortes, fechamentos e 
fixações que prejudiquem sua estética. 

 

6.2 Acabamento 

• O acabamento deve ser perfeito, com inspeção de limpeza final. 
• O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens. 
• Deverá receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras. 
• As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura dupla. 
• As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios, bem como 

devem ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lava-
gens. 

• O produto não deverá apresentar desfiamento do tecido ou esgarçamento nas cos-
turas. 

• As bordas do tecido devem ser overlocadas de modo a obter-se um artigo de supe-
rior qualidade e ótimo aspecto visual (o corte picotado com tesoura especial não é 
suficiente). 

 

6.3 Identificação 

Cada peça deverá trazer, internamente, etiqueta com as seguintes informações: 

• Nome do fabricante (nome de fantasia ou razão social); 
• Número (tamanho do manequim); 
• Identificação do tecido. 

 
As Etiquetas do fabricante do tecido, do confeccionador e do número do manequim 
devem ser fixados internamente sob o cós, sendo estas em tecido de poliéster/algodão 
com tinta indelével própria para tecidos. 
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6.4 Marca  símbolo e logotipo 

 
Devem ser aplicados através de bordados diretamente no tecido, no bolso do lado 
esquerdo dianteiro, conforme desenho: 
 

 
 

• Cor laranja, correspondente na escala Pantone ao Laranja 165 – tinta Cromos 
G6700;  

• 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, mesmo 
após sucessivas lavagens; 

• Marca Símbolo e Logotipo bordados na cor laranja em tecido  idêntico à respectiva 
peça e fixado em forma de “bolacha” centralizado na parte inferior do bolso 
esquerdo dianteiro, usar regra de proporção. 
 

7. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

7.1 Características do tecido: 

• Armação em sarja 3/1; 
• 100% algodão; 
• Gramatura entre 260 a 290g/m2; 
• Fios de urdume por centímetro 39 (mínimo); 
• Fios de trama por centímetro: 17,7 (mínimo); 
• Cor: cinza, correspondente na escala pantone 171502 TP. 
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Estas características devem ser comprovadas através de laudo emitido por laboratório 
reconhecido nacionalmente, a ser entregue quando do fornecimento da amostra. 
 
7.2 Detalhes da Confecção 

 

a) Costuras: 

• Para operações de fechamentos, colocação do cós e fixação dos bolsos: linha 
mercerizada no 30 ou poliéster(pés)/algodão no 80. 

• Para overlock e demais operações de costuras: linha mercerizada no 50 ou poliés-
ter(pés)/algodão ou puro poliéster no 120. 

• Com máquina de pregar cós o ponto fixo de 1 agulha para colocação do cós. 
• Ponto corrente 2 agulhas paralelas para fechamento das laterais. 
• Ponto corrente 2 agulhas paralelas ou interlock bitola larga para fechamento das 

entrepernas. 
• Ponto corrente 2 agulhas paralelas ou ponto corrente 2 agulhas defasadas para fe-

chamento do gancho. 
• Ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixação dos bolsos. 
• Ponto fixo 1 agulha para pespontar. 
• Travetes para reforçar os cantos dos bolsos e acabamento final da vista. 
• Overlock nas partes desfiantes do tecido. 

 
b) Abotoamento do Cós: 

• 01 Botão em massa de 04 furos, cor não contrastante com o tecido, com 01 furo, 
diâmetro de 14 mm, e de boa qualidade. 

 
 
c) Talhe 

• Vista - Manequins com fechamento através de ziper de boa qualidade de metal. 
• Cós: 4,5 cm largura. 
• Passante: largura: 1,4 cm e altura de 5,5 cm. 
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7.3. Dimensões 

 

TAMANHO PP P M G GG XG 

Numeração 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Cintura 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Quadril 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Entrepernas (1) 82 82 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Ilharga Sem 
Cós (1) 

103,
5 

104 106,5 107 107,5 108 108,5 109 109,5 110 110 110 110 110 

Bolso Frontal    
Profundidade 
Largura 

24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 

17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

Bolso Traseiro   
Profundidade 
Largura 

15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 

13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 

Larg./Boca 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 

Posicionamento 
da faixa (a partir 
do gancho, 
entrepernas, 
cavalo)  

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Posicionamento 
da proteção ( a 
partir do 
gancho, 
entrepernas, 
cavalo) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

(1) Medidas sem barra -  Tolerância: ± 1,0 cm 

 

7.4 Determinação de características de visibilidade  na faixa refletiva 

 
• NBR 15292 – Artigos confeccionados – Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade; 
• ASTM E 809 – Standard practice for measuring photometric characteristics of retrore-

flectors; 
• ASTM E 810 – Standard test method for coefficient of retroreflection of retroreflective 

sheeting utilizing the coplanar geometry; 
 
Obs: O laudo poderá ser emitido em nome do fabricante da faixa ou pelo fornecedor da 
vestimenta.  
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• As faixas refletivas não necessitam ser de material inerentemente resistente a chama. 
• O coeficiente de retrorreflexão do segmento central deve ser medido segundo proce-

dimento descrito nas normas ASTM E809 e E810, nos ângulos de entrada e observa-
ção especificados na norma NBR 15292, tabela 5. Os valores, em cd/lux/m2, devem 
cumprir com as exigências mínimas especificadas na norma NBR 15292, tabela 5, e 
serem comprovados por laudo técnico, cópia autenticada, emitido em nome do fabri-
cante ou fornecedor, por laboratório independente nacional ou internacional. Além dos 
valores de coeficiente de retrorreflexão, deverão constar obrigatoriamente do laudo a 
marca e o código da faixa. 

• Deve ser de material leve e flexível, com elevado brilho refletivo noturno e com apa-
rência diurna na cor amarelo fluorescente na largura de 50 mm com uma faixa prata 
retrorrefletiva de 19 mm centralizada no comprimento. Obrigatória a comprovação 
através de laudo, cópia autenticada, emitido em nome do fabricante ou fornecedor, por 
laboratório independente nacional ou internacional. Deverão constar obrigatoriamente 
do laudo a marca e o código da faixa. 

• De alta visibilidade sendo a visibilidade classe 3, conforme norma NBR 15292. 
• No verso da faixa deverá estar marcado, de forma indelével, o nome/marca do fabri-

cante ou modelo da faixa que permita confrontar com as informações constante dos 
laudos fornecidos. 

• A faixa refletiva deverá ser costurada sobre o tecido. 
• A faixa refletiva deverá estar posicionada a 40 cm da entrepernas (gancho, cavalo). 
 
7.5 Tecido de proteção externo 

 
• Tecido de proteção externo resistente a mordedura canina 100% poliéster ou similar 

com reforço acoplado de trama fechada e gramatura de 300 a 400 g/m2 costurado ex-
ternamente em 360° graus tubular a partir da barra da calça. 

• O fornecedor deverá comprovar e apresentar através de filme, a ser realizado em canil 
a eficiência da proteção na vestimenta a ser fornecida. 

 
8.  CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 

 
O fornecedor deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação das 
calças de brim ofertadas, até três (03) meses contados a partir da certificação da entrega, 
como: 

 
• Rasgos; 
• Encolhimento ou alongamento; 
• Desbotamentos e manchas; 
• Rompimento das costuras; 
• Defeitos de fabricação. 
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9. EMBALAGEM  
 
As vestimentas de proteção individual deverão ser entregues acondicionadas 
individualmente em embalagem plástica transparente e hermeticamente fechada 
contendo o manual de conservação, manutenção e identificações do fornecedor. 
Amarrada para armazenamento coletivo, de forma adequada ao transporte, às operações 
normais de carga e descarga e ao armazenamento abrigado. 
 
Características da Embalagem: 
 
• Polietileno de baixa  densidade, composição 20% convencional + 80% linear; 
• Comprimento - 145 micra aproximadamente; 
• Pigmento – transparente; 
• Largura – 360 mm; 
• Altura – 400 mm; 
• Gramatura de referencia – 135 gramas 
• Com solda lateral do tipo abre e fecha com fita adesiva reposicional; 
• As peças devem ser embaladas em caixas padronizadas de papelão, contendo 20 ou 

30 peças em cada caixa; 
• Cada caixa de papelão não deve possuir peso bruto superior a 23 kg. 
• Cada caixa deverá conter um único tamanho de calça e camisa. 
• As caixas de papelão deverão ser unitizadas sobre palete padrão Copel conforme 

guia para confecção de embalagens que está disponível no site da Copel no endereço 
www.copel.com, acessando fornecedores, informações, Guia para Confecção de Em-
balagens unitizada. 

 
As caixas devem trazer etiqueta de identificação, em duas faces externas, contendo o 
seguinte: 

 
a) Nome de fabricante (razão social); 
b) Número (tamanho do manequim); 
c) Identificação do material (calca e camisa); 
d) Quantidade do item; 
e) Data de fabricação (mês e ano); 
f) N.º do Lote; 
g) N.º da Nota Fiscal; 
h) N.º da Ordem de Compra da Copel; 

 
10. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 

 
10.1 Inspeção visual 

 
A inspeção visual deverá ser feita pelo inspetor da COPEL, que irá verificar os 
seguintes aspectos e características das calças de brim, de acordo com as seções 
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aplicáveis desta Especificação Técnica: 
 

• Condições gerais, conforme item 6, desta especificação; 
• Condições específicas, conforme item 7, desta especificação. 
 

10.2 Verificação dimensional 

 
Comparação com as dimensões, conforme tabela item 7.3 desta especificação. 

 
10.3 Relatório de verificação 

 
Deve conter as seguintes informações: 

 
• Nome e/ou marca; 
• Tipo de tecido; 
• 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; 
• Identificação do fabricante do tecido; 
• Identificações dos responsáveis pela verificação e do inspetor; 
• Liberação após cópia do relatório assinada. 

 
 
 Tabela - 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 
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Observações: 
 

• NQA : Nível de Qualidade Aceitável. 
• Ac – número de aceitação: número máximo de unidades aceitas da amostra que per-

mite a aceitação do lote. 
• Re – número de rejeição: número mínimo de unidades rejeitadas da amostra que im-

plica a rejeição do lote. 
• Procedimentos para amostragem dupla: avaliar, inicialmente, um número de unidades 

igual ao da primeira 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 inferior ao maior Ac especificado, para 
permitir a aceitação do lote. 

• 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. 
 
11. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL 
 

Tamanho Numeração Código Copel 

PP 
34 15024076 

36 15024077 

P 
38 15024078 

40 15024079 

M 
42 15024080 

44 15024081 

G 

46 15024082 

48 15024083 

50 15024084 

GG 
52 15024085 

54 15024086 

XG 

56 15024087 

58 15024088 

60 15024089 
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12. DESENHOS ILUSTRATIVOS DA CALÇA DE PROTEÇÃO INDI VIDUAL. 
 

 
Figura 01 

 
 

 
 

A Ilharga sem cós - Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o 
final. 

B Cintura – sobre o cós, da calça abotoada, cintura esticada. 

C 
Quadril - medido a 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro, medir de um 
lado a outro do quadril . 

D 
Entrepernas – da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até o 
final da barra. 

E Largura boca 
F Profundidade bolso traseiro 
G Largura bolso traseiro 
H Profundidade bolso frontal 
I Largura bolso frontal 
J Posicionamento da faixa (40 cm abaixo do gancho, entrepernas, cavalo) 
K Posicionamento da armação interna de proteção (10 cm abaixo do gancho) 

Obs: 
Os bolsos traseiros deverão possuir fechamento através de velcro - centralizado, 
e com boa fixação. 
O botão deverá possuir diâmetro de 14 mm, equivalente ao tamanho 22. 
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13. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - NORMAS SÉRIE I SO-9000: 
 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam ações voltadas para Gestão da 

Qualidade de modo que os materiais e produtos fornecidos à Copel atendam aos pa-
drões mínimos de qualidade exigidos, com base nas normas da série ISO – 9000 
(NBR ISO série 9000) no que julgado aplicável. 

• No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos 
ambientais negativos. 

 
14. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS S ÉRIE ISO-14000: 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam, também, política de proteção ao 

meio-ambiente, fomentando culturas e ações ecológicas quanto aos processos fabris 
de materiais e produtos fornecidos à Copel, com base nas normas de série ISO-
14000 (NBR ISO 14000). 

 
 
15. OBSERVAÇÕES: 
 
• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realiza-

das segundo as normas de aquisição da Empresa. 
• A cor e tom dos aviamentos aparentes (botões, linhas, etc), não devem contrastar 

com a do tecido. 
• A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 15 dias para 

efetuar a avaliação do produto e documentos objeto desta especificação técnica. 
 


