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DEPARTAMENTO DE ENCAMINHAMENTO E ADMINISTRACAO DA FROTA - DENAF
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CAMINHAO BAll COM CAPACIDADE DE CARGA llTll DE 3.000 KG
(com plataforma convencional)
ESPECIFICACAO
EMISSAO

DENAF nO 02448/2013
julho/2013
CAPiTULO I - INTRODUCAO

1.1.

FINALIDADE: a presente especificac;ao estabelece dados para 0 fornecimento a
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, do item CAMINHAo para
'
3.000 kg.

1.2.

AlCANCE: as exigencias aqui fixadas serao observadas pelos fabricantes e/ou
concorrentes que aceitarem encomendas do veiculo enquadrado no item 1.1.

CAPiTULO II - MATERIAL E MANUFATURA
2.1.

CARACTERisTICAS GERAIS: veiculo automotor destinado ao transporte de carga
postal entre unidades operacionais, de/para clientes e na distribuic;ao domiciliaria.
Tal carga podera ser compreendida por carga unitizada em conteineres aramados
ou desmontaveis leves ou ainda unitizada em caixetas ou outro tipo de unitizador.

2.2.

DETAlHAMENTO DAS CARACTERisTICAS DO CAMINHAO PARA 3.000 KG

2.2.1. Estado do veiculo (chassi e bau): novo, zero km.
2.2.2. Tipo: caminhao bali com cabine avanc;ada.
~

2.2.3. Capacidade de carga util (lota~ao)/PBT: minimo de 3.000 kg (tres mil quilos);
PBT minimo de 8.000 kg (oito mil quilos). A lotac;ao e definida como 0 Peso em
Ordem de Marcha + Peso da Carroceria/lmplementos subtraidos do PBT (Peso
Bruto Total).
2.2.4. Distincia Entre Eixos: de 3.700 a 4.200 mm.
2.2.5. Combustivel: 61eo Diesel.
2.2.6. Motor: cicio Diesel, injec;ao eletronica de combustivel, turbo-alimentado, original de
fabrica, quatro cilindros, arrefecimento a agua.
2.2.7. PotencialTorque do motor: a potencia e 0 torque do motor deverao atingir, no
minimo, 150 CVe 45 mkgf, respectivamente, conforme ABNT - NBR-5484/85.
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2.2.8.

Rela~ao

potencia/peso: a relayao Potencia Maxima I Peso Bruto Total devera
ser, no minimo, 16 CV/t. Entende-se por Peso Bruto Total (PBT) a soma do peso
do veiculo em ordem de marcha e a Carga Util (Iotayao). A Carga Util, por sua vez,
inclui a carga transportada propriamente dita, 0 condutor e acompanhante(s).

2.2.9. Velocidade maxima

a rota~ao maxima: a partir de 90 km/h.

2.2.10. Tra~ao: 4 x 2.
2.2.11. Pneus e rodas: os pneus (inclusive sobressalente) deverao ser do tipo radial, sem
camara, com capacidade de carga e c6digo de velocidade compativel com 0
veiculo e carga a ser transportada, devendo ser todos de uma mesma marca e
modelo em cada veiculo. Devera ser fornecido com urn conjunto de roda/pneu
sobressalente completo, rodado duplo traseiro (total de 7 rodas/pneus).
2.2.12. Freios: 0 sistema de freio de serviyo devera ser pneumatico de duplo circuito e
de estacionamento do tipo "spring brake".

0

2.2.13. Sistema de alimenta~ao: 0 veiculo devera ser dotado de filtro separador de agua
do combustivel, preferencialmente com indicayao luminosa de saturayao no painel
de instrumentos.
2.2.14. Dire~ao: devera possuir direyao assistida (hidraulica/eletrica).
2.2.15. Caixa de cambio: manual de cinco marchas sincronizadas a frente (minimo) e
uma are.
2.2.1S.Ar Condicionado: devera ser equipado com ar condicionado de serie.
2.2.17. Controle da Pressao dos Pneus: devera ser dotado de sistema de controle da it.
pressao dos pneus com manometros indicadores e alarme da perda de pressao.
Tais manometros deverao possuir escala minima de 50 a 130 Ib/pol2
(3,52 a 9,14 kgf/cm2) tubulayao pneumatica em nylon para a pressao de trabalho
de no minima 10 kgf/cm 2 na parte interna e externa. Junta rotativa com vedayao
adequada. A derivacao para obtencao de ar comprimido para funcionamento do
sistema devera ser efetuada atraves da saida de acess6rios da valvula protetora
de quatro circuitos do sistema pneumatico do veiculo. A instalayao do painel de
comando devera ser em local adequado na cabine do veiculo, sujeito a aprovayao
da equipe tecnica da ECT.
2.2.18. Cor: amarelo - ECT (Padrao Correios), original de fabrica, devendo receber
programayao visual (adesivos e inscriyoes) conforme padrao da ECT.
2.2.19. Emissao de poluentes: os veiculos deverao atender as normas e aos limites de
emissao de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE - Programa de Controle da
Poluiyao do Ar por Veiculos Automotores, em vigor na dat de aceitaya do
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veiculo. Deverao ainda possuir a LCVM - Licen9a para Uso da Configura9ao do
Veiculo ou Motor, exigida pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis, que devera ser apresentada na ocasiao da
inspe9ao do veiculo "cabe9a de serie".
2.2.20. Equipamentos: os veiculos deverao ser fornecidos com os equipamentos,

. acess6rios e itens de seguran9a exigidos e permitidos pelo C6digo de Transito
Brasileiro e pelo CONTRAN - Conselho Nacional de Transito.
2.2.21. Retrovisores externos: devera estar equipado com retrovisor externo do lado

direito conforme exigido e permitido pelo C6digo de Transito Brasileiro e pelo
CONTRAN - Conselho Nacional de Transito. Os retrovisores deverao ser
instalados com bra90s prolongadores adequados ell largura do bau de forma a
permitir a retrovisao adequada.
2.2.22. Tac6grafo: 0 veiculo devera estar equipado com tac6grafo digital, apresentando

como funcionalidade minima 0 armazenamento de dados referentes a velocidade
do veiculo, distancia, rota9ao do motor, velocidade maxima, identifica9ao do
motorista e registro de falha dos veiculos. As informa90es deverao ser obtidas em
impressao em fita diagrama, com papel pre-impresso de acordo com a legisla980
vigente, e download via drive USB. Dispositivo dotado de mem6ria nao volatil com
armazenamento dos dados por periodo minima de 10 anos, em caso de falha de
energia eletrica.
2.2.23. Caixa de Carga: devera ser estruturada com perfis de duraluminio tipo "omega"

(espessura minima da alma de 1,5 mm), com colunas laterais e perfis da estrutura
do teto espa9ados em no maximo 400 mm. 0 revestimento externo sera em
duraluminio com espessura de 0,8 mm. A uniao das chapas devera conter
calafetante para veda9ao e impermeabiliza9ao, de forma que nao permita
infiltra90es no bau. As travessas estruturais do assoalho deverao possuir largura
minima de 50 mm e estar espa9ados no maximo 550 mm (centro a centro), sendct
permitido maior vao na regiao da caixa de roda.
2.2.24. Pintura da Caixa de Carga: devera ser feita na cor Amarelo - ECT (Padrao

Correios), original de fabrica. Devera, ainda, ter prepara9ao da superficie para
retirada de impurezas e aplica9ao de produto anti-ferruginoso nas partes em a90.
2.2.25. Porta Traseira: de duas folhas com abertura total (abertura de 270°), revestida

com chapa lisa de duraluminio de no minima 0,8 mm de espessura, com trava e
fecho para coloca9ao de cadeado, conforme ilustra9ao no subitem "Observa~oes
Gerais". 0 sistema de fechamento devera utilizar haste externa, dotada de
excentrico (tipo gancho), superior e inferior. Devera ainda possuir fixadores
metalicos para que se mantenha travada na posi9ao de abertura maxima (270°),
batente de prote9ao para evitar danos nas laterais quando da abertura das portas.
As dobradi9as deverao ter os pinos soldados, de forma a irnpedir a rem09ao da
porta. 0 quadro traseiro devera ser paleteiro.
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2.2.26.lIumina~ao

Interna: duas luminarias fluorescentes 2 x 20 Watts, com
acendimento simultaneo pela cabina e nao dependentes de outros sistemas de
iluminac;:ao do veiculo, com sinal lurninoso de advertemcia no painel para indicar
que a iluminac;:ao esta acesa. As luminarias deverao ser fixadas no teto conforme
ilustrac;:ao do subitem "Observa~oes Gerais", de forma a garantir uma altura livre
de no minimo 1,80 m em relac;:ao ao nivel do assoalho. Como o pc;:ao, poderao ser
instaladas duas luminarias de L.E.D. (Light Emission Diode).

2.2.27. Prote~ao para as lanternas traseiras e fechaduras da porta traseira: visando
proteger as lanternas traseiras e fechaduras das portas traseiras contra impacto
nas docas, devera ser instalado, logo acima das lanternas ou em volta da base do
quadro, dispositivo tipo "batedor".
2.2.28. Prote~ao dos paineis: as laterais e painel dianteiro deverao possuir rodape em
compensado a prova d'agua de 30 cm de altura, 15 mm de espessura, recoberto
com chapa de ac;:o lisa com espessura de 2 mm, cujo acabamento na sua
extremidade, junto ao quadro traseiro, seja alinhado com 0 mesmo. Para que nao
ocorra nenhum espac;:o entre essa protec;:ao eo painellateral da carroceria, no vao
devera ser instalado perfil em "l" ou "L", minimo em chapa "14", com vedac;:ao
composta de produto adesivo e selante a base de poliuretano ("sikaflex" ou
similar). Tal protec;:ao devera ser pintada na cor cinza claro ou galvanizada. A
camada de "sikaflex" devera ser prolongada verticalmente sobre 0 painel lateral,
ate cerca de 5 mm, de forma a garantir a inexistemcia de frestas.
Ainda no painel dianteiro, devera ser instalada chapa de ac;:o com espessura
minima de 6 mm (1/4"), pintada na cor amarela e 400 mm de altura a partir do
assoalho em toda a largura do painel frontal, visando resistir aos impactos dos
garfos das paleteiras, durante os procedimentos de carga/descarga dos
conteineres. Acima deste ponto, devem ser instalados, tres perfis ondulados, iguais
aos utilizados no acabamento interno, ate a altura de 1,3 metros, a fim de of~recer
protec;:ao contra os impactos da carga. Acima desta protec;:ao ate 0 teto, dever~
possuir perfis ondulados em ac;:o galvanizado com espessura minima da chapa de
0,50 mm, largura minima de 70 mm, medida minima da ondulac;:ao de 15 mm e
espac;:amento maximo de 250 mm. Essa protec;:ao devera ser intercalada com 0
barramento perfurado de posicionamento das barras de travamento da carga.
Como opc;:ao, podera ser instalado perfil nervurado em chapa galvanizada com
espessura minima de 1,25 mm, fixado na estrutura lateral por parafusos e com
acabamento plastico na parte superior, encaixado na extremidade superior do perfil
nervurado e prensado na lateral do bau de maneira que nao ocorra nenhum
espac;:o entre a chapa lateral e 0 referido perfil nervurado. Para garantia de maior
vedac;:ao devera ser aplicado entre 0 perfil nervurado e 0 acabamento plastico
adesivo/selante a base de poliuretano ao longo do seu cornprimento.

2.2.29. Amarra~ao da carga: nas laterais, no sentido longitudinal, centralizado na altura
de 0,80 metros a partir do assoalho da carroceria e alinhado ao painel metalico,
devera haver barramento perfurado, com espac;:amento entre furos de 2?,\mm
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para posicionamento da cinta de amarrac;ao da carga. Devera ser fornecida 1
(uma) cinta de amarrac;ao, conforme especificado nos itens a seguir:
2.2.29.1. Cintas de Amarra~io da Carga:
Cinta de amarrac;ao nas laterais da carroceria para fixac;ao da carga, de material
flexlvel (poliester). largura minima de 50 mm. comprimento total de 2.600 mm
(1.300 mm na parte fixa), tensao minima de ruptura de 1.500 Kg, equipada com:
• ganchos nas extrernidades para acoplamento no barramento perfurado;
• catraca de tensionamento com dispositiv~ de travamento;
• dispositiv~ de destravamento rapido da catraca.
2.2.30. Assoalho do bali: devera ser construido de forma a suportar cargas de ate 1.500
Kgf transportadas por paleteira (apoio pontual). Sera construido em chapa de ac;o
carbono, antiderrapante ("pe-de-galinha") com 1/8" (3,17 mm) de espessura e
2
resistencia minima ao escoamento de 18 kgf/cm . A chapa devera ser fixada
atraves de solda tipo MIG. A chapa nao devera possuir emendas longitudinais ao
veiculo. As emendas entre chap as deverao estar localizadas sobre as travessas.
Devera ser pintado na mesma cor externa do bali.
2.2.31.0utros: externamente ao bali, devera conter: porta estepe(s) com dispositiv~ de
trava e uma caixa metalica ou plastica (polietileno de alta densidade) para
ferramentas. Pega-mao no quadro traseiro, lados direito e esquerdo (sem
comprometer a area livre do quadro).
Devera ser dotado de Chave Geral para desligamento do sistema eletrico.
2.2.32. Observa~oes Gerais
2.2.32.1. Porta Traseira
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2.2.32.2.

Dimensoes do Ball:
D

c

B

1

CAPACIDADE VOLUMETRICA ;:: 22,0 m3 , LOTACAO;:: 3.000 kg
TRACAo=4x2
A= Comprimento interno minimo = 5,10 m
8= Altura do solo a face superior do piso do ball:
- Maxima descarregado: de 0,95 a 1,15 m
- Minima carregado: de 0,90 a 1,05 m
C= Altura minima do vao livre da porta = 1,90 m
D= Largura minima do vao livre da porta =2,28 m
Obs.: A largura interna nao podera ser inferior it estabelecida para 0 vao livre da porta.
2.2.32.3.

lIumina~io

Interna:

1A3

2/3

1[2:. _ _ _______________ ..
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2.2.33. Plataforma de

Eleva~io

Plataforma elevatoria de carga veicular - Capacidade minima de
de 1.100 kg -Instala~io na traseira do veiculo.

eleva~io

de carga

Plataforma elevatoria de carga com acionamento eletro-hidraulico em 12 ou 24 V - CC
(corrente continua), capacidade de eleva~io de carga minima de 1.100 kg a 600 mm (a
partir do inicio da mesa), funcionamento atraves de cilindros hidraulicos, camisas de
ac;o trefilado sem costura, com hastes retificadas e revestidas de cromo duro ou
submetidas a nitro-carbonetac;ao em banho de sal, com posterior oxidac;ao, velocidade
maxima de elevac;ao de 0,1 mIs, valvulas de seguranc;a contra ruptura de ma
peso proprio maximo de 520 kg.
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Largura minima da mesa de 2.100 mm, comprimento minima de 1.400 mm, com area de
transito em chapa anti-derrapante, tipo "pe-de-galinha".
Capacidade de trafego minima sobre a mesa apoiada em doca de 1.800 kg.

°

equipamento devera possuir:
• . Roletes para minimizar 0 atrito da mesa com 0 solo;
• LingOeta de nivelamento preferencialmente integrada na plataforma, de forma a
minimizar 0 espa<;:o entre 0 assoalho de carga e a mesa da plataforma veicular;
• Comando eletro-hidraulico com botoeira dupla, sendo uma externa e outra
posicion ada na parte interna do bau ou por controle remoto com fio/engate rapido. de
forma a permitir a opera<;:Ao por urn unico operador. No caso de botoeira'instalada na
parte interna do bau, esta devera possuir protetor de impacto em a<;:o com chanfro
frontal para desviar a carga em caso de impacto;
• Interruptor geral acionado por chave removivel, que interrompe a alimenta<;:Ao eletrica
da unidade de comando;
• Engate tipo "unha" para a posi<;:Ao de repouso (vertical), fixados na plataforma e no
quadro traseiro. Estes engates devem se encaixar urn no outr~, nAo permitindo
movimentos da plataforma durante 0 transporte (nAo sera aceito engate tipo "pin~");
• Prote<;:Ao em "nylon" ou similar tecnico fixado no proprio quadro traseiro para evitar
danos ao quadro traseiro durante as opera<;:oes de fechamento da plataforma com
comprimento suficiente para abranger todo 0 curso de fechamento da plataforma;
• Bandeirolas de seguran<;:a na parte de baixo da plataforma com a inscri<;:Ao "Correios";
• Estrutura em chapa de a<;:o dobrada e soldada por processo MIG.
CAPiTULO III - ADEQUACAO TECNICA E NACIONAllZACAO
3.1. VEicUlOS IMPORTADOS: os vefculos oriundos do exterior deverao ser compativeis
ou sofrer processo de nacionaliza<;:Ao que consista, no minimo, das adequa<;:oes no
sistema de arrefecimento, na bateria, na suspensAo e para as caracterfsticas dos
combustlveis comercializados no Brasil.
3.2. MANUAL: 0 equipamento devera vir acompanhado de manual de opera<;:Ao e
manuten<;:Ao em LIngua Portuguesa do Brasil. Devera ser fornecido urn jogo adicional
de manuais do veiculo completo (toda a "Literatura de Bordo") para usa da
ECT/DENAF - Departamento de Encaminhamento e Administra<;:Ao da Frota.
Portanto, 0 numero total de jogos de manuais fornecidos devera ser igual ao numero
total de vefculos fornecidos mais urn (Total Jogo Manuais = Veiculos fornecidos + 1).
CAPiTULO IV - PROGRAMACAO VISUAL
4.1. Programa~io Visual: Os veiculos deverAo ser entregues com a programa<;:ao visual
aplicada, conforme especifica<;:Ao constante no APENDICE 1 da Especifica~io
Tecnica.
('
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CAPiTULO V - GENERALIDADES
A presente especificayao, elaborada pela Ger€mcia Corporativa de Administrayao
da Frota - GAFO, e emitida por ordem e atribuiyao do DEPARTAMENTO DE
ENCAMINHAMENTO E ADMINISTRA<;Ao DA FROTA - DENAF a quem compete
. elaborar e atualizar os capitulos desta.

5 . 1.

5 . 2.

A presente especificayao entra em vigor a partir de sua assinatura.

Brasilia/DF, 26 de julho de 2013.
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