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TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I 
 

1- CARACTERISTICAS DO PRODUTO 
 

Óculos de segurança, antiembaçante constituídos de um arco de material 

plástico com marcação e gravação na haste/visor com Certificado de 

Aprovação-CA. 

  

2-  NORMAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AVALIAÇÃO  
 
Devem ser fornecidos cópias dos laudos de ensaios e do certificado de 

aprovação Certificado de Aprovação (CA) dentro do prazo de validade 

correspondente a óculos de segurança, emitido pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma Regulamentadora NR – 6; 

 

3-APROVAÇÃO PARA 

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes 

multidirecionais e contra luminosidade intensa no caso das lentes cinza e verde 

tonalidade 5 e produtos químicos. 

 

4- AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS:  

Devido a Pandemia do Covid- 19 o fornecedor poderá enviar copia de 

documentação por meio eletrônico para análise da seção técnica de 

Engenharia e Segurança do Trabalho sendo; cópia do CERTIFICADO DE 

APROVAÇÃO-CA emitido pelo Ministério do Trabalho, material informativo, 

folders e catálogo que comprove os padrões estabelecidos nesta especificação 

técnica. 

 



5- DO OBJETO 
 
ITEM    QUANT UNI OBJETO 

01 1000 pç Óculos de segurança, antiembaçante, 

constituídos de um arco de material plástico 

preto com um pino central e uma fenda em cada 

extremidade, utilizada para o encaixe de um 

visor de policarbonato incolor, com apoio nasal e 

proteção lateral confeccionados do mesmo 

material e injetados em uma única peça, com um 

orifício na parte frontal superior e uma fenda em 

cada extremidade para o encaixe no arco. O 

arco possui proteção superior nas bordas. As 

hastes são confeccionadas do mesmo material 

do arco e são compostas de duas peças: uma 

semi- haste vazada com uma das extremidades 

fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e 

outra semi- haste com um pino plástico em uma 

das extremidades e que se encaixa na outra 

extremidade da semi-haste anterior e que 

permite o ajuste do tamanho. 

 

6-CONDIÇÃO GERAL 

APRESENTAÇÃO: Embalagem individual 

 

7- NORMA: 

ANSI.Z.87.1/2003  


