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---------------------CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA

DE ESPECIFICACOES

E INSPECAO DE MATERIAlS

ESPECIFICAc;Ao: ESPEC. ECT N° 111081
CAPiTULO I - INTRODUCAO

1.1 - FINALlOAOE: A presente especificay80
define
ECOlOGICA EM TECIDO DE POLIESTER.

as caracteristicas

da

SACOlA

1.2 - C601Go: Conforme 0 Sistema de Classificay80 de Materiais, 0 item aqui especificado
sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administray80,
pelo seguinte c6digo: (conforme pedido a ser efetuado pela ECT).
1.3 - EXEMPLARES:
abaixo:

Oever80 ser apresentados,

se requeridos no Edital, conforme descrito

1.3.1 - Constituic80: 10 (dez) sacolas, conforme a aqui especificada, e 01 amostra de
100 x 100 cm do tecido empregado na cOnfeCy80 dasacola.

CAPiTULO 11- MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERrSTICAS
GERAIS: Sacola fabricada em tecido de poliester, com alyas,
com costuras nas laterais, impressa, e de acordo com as caracteristicas e desenhos
que se seguem:

2.2.2 - Gramatura: 130

± 9 g/m2

2.3.2 ~Lados de Impress80: Faces externas dos lados de maiores dimens6es
montada)

(sacola

Conform.
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2.4 - CONSTRUCAo: A sacola sera montada com 02 panos, costuradas nas laterais, com
reforvos na boca e com alvas em tecido.
2.4.1 - Aba da Boca: Formada pelo prolongamento dos lados da sacola, bordas com
dobras duplas, com borda interna do tecido virada para dentro.
- Localizavso: Em todo 0 contorno da boca da sacola
- Altura do reforvo da boca: 2,0 a 3,0 cm
2.4.2 - Alca: Cad a alva sera confeccionada em tecido(mesmo tecido utilizado na
confecvso da sacola), formada por duas camadas de tecido, com uma
costura em cada extremidade da alva, com as bordas dos tecidos viradas
para dentro.
-

Largura da Alva: 2,0 a 2,5 cm
Comprimento da alva: Conforme indicado no desenho
Quantidade: 02 a1vas
Fixavso da Alva: atraves de costuras, ponto fixe 1 agulha, formando
retangulo com reforvos internos em "X".

urn

2.4.3.2 - Laterais: Interlock, ou ponto fixe duas agulhas defasadas, com as bordas
externas dos tecidos revestidas em overlock
2.4.3.3- Construcso
das Alcas:
extremidade da a1va(tira)

Ponto

fixe

1 agulha,

localizada

em

cada

- Largura: 36,0 ± 1,0 cm
- Altura: 40,0 ± 1,0 cm

2.6.1 - Tecido: Devera ser isento de quaisquer
e/ou apresentavso da sacola.

defeitos que prejudiquem

a utilizavso

2.6.2 -impressso: Devera apresentar fidelidade ao original, uniformidade de nuanva de
cor e ser isenta de falhas, manchas, borroes ou outros defeitos que prejudiquem
a aparencia da sacola.

t2.6.3 - Sacola: Devera ter boa aparencia, sem impurezas no material, dimensoes
divergentes, sem costuras retorcidas, bem como outras imperfeivoes que
prejudiquem 0 seu uso.
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CAPiTULO III - ACONDICIONAMENTO

3.1.1 - Embalagem Intermediaria:
kraft au filme plastico.

Mayas com 50 sacolas acondicionadas

3.1.2 - Despacho:
Caixa
de papelao
intermediarias (500 sacolas).

ondulado,

contendo

10

em papel

embalagens

3.2.1 - Embalagem Intermediaria:
- Nome Padronizado do Material;
- C6digo do Material;
- Quantidade de Sacolas Acondicionadas.
3.2.2 - Embalagem de Despacho:
-

Nome do Fornecedor;
Nome do Padronizado Material;
C6digo do Material;
Quantidade de Sacolas Acondicionadas;

CAPiTULO IV - EXAME TECNICO

4.1.1-

Durante a Fabricacao: Poderao ser efetuadas eventuais au constantes
inspeyoes no decorrer das diversas fases de produyao, com a finalidade de se
constatar a conformayao do material com esta especificayao.

4.2.1 - Inspecao: Sera adotada inspeyao par amostragem,
NBR 5429.

-

conforme

Unidade de Produto: 01 (uma) Sacola
Nivel Especial de Inspecao: S3
Plano de Amostragem: Simples au duplo
Regime de Inspecao: Normal, severo au atenuado
Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5 %

NBR 5426 e
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OBS.: Esse plano de inspeyao sera adotado para a analise das
caracteristicas
fisicas do tecido, definidas no tern 2.2 desta
especificayao.

-

Unidade de Produto: 01 (uma) Sacola
Nivel de Inspecao: II
Plano de Amostragem: Simples ou duplo
Regime de Inspecao: Normal, severo ou atenuado
Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5 %

OBS.: Esse plano de inspeyao sera adotado
demais caracteristicas do produto em questao.

para a analise

das

4.2.3 - Coleta de Amostra: Sera orientada pela TABELA 1, de numeros aleat6rios,
estabelecida na NBR-5425.

4.2.4.1 - Unidades Defeituosas: As Normas NBR 5426 e 5429 classificam os
defeitos em Toleraveis, Graves ou Criticos. Serao consideradas para
julgamento de recusa ou aceitayao dos pedidos apenas as unidades
defeituosas CRITICAS. As unidades defeituosas GRAVES serao
convertidas em CRiTICAS, sendo que a cada ocorrencia de 3 (tres)
unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-a
como 1 (uma)
unidade defeituosa CRiTICA. As unidades defeituosas toleraveis nao
serao consideradas.
4.2.4.2 - Condicao de Aceitacao: Ficara determinada pelo usa do Esquema de
Inspeyao adotado no subitem 4.2.2.

5.1 - A presente especificayao entra em vigor na data de sua publicayao,
dispositivos que conflitarem com as determinayoes aqui expressas.
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