
PREGÃO PRESENCIAL No 013/2018 

ANEXO II 

Aquisição de 01 (um) Caminhão com cesto aéreo isolado, para trabalhos em linhas energizadas de até 46 kV, 

zero km, de fabricação nacional, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento de Crédito no 

21/01794-8, firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Três de Maio, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 1 Unid. 

CAMINHÃO NOVO DE COR PRATA, ZERO KM, fabricação nacional, ano/modelo 

mínimo 2017/2018, motor a óleo diesel, de no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em 

linha, turbocooler, com potência de no mínimo 149 cv, com gerenciamento eletrônico de 

combustível, câmbio de no mínimo 05 marchas à frente e uma à ré, direção hidráulica, 

cabina semi-avançada em aço estampado, ventilação quente e frio no interior da cabine, 

ar-condicionado, com rodas e pneus tipo radial 265/75R 16, freios com ABS/EBD, com 

entre eixo de no mínimo de 3.500mm, tanque de combustível de no mínimo 105 litros, 

com peso bruto total homologado de no mínimo 4.500 kg, e CMT de no mínimo 5.700, 

kg, com prazo de garantia de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, sistema de 

rastreamento e monitoramento original de fabrica ativado por 1 ano, equipado com: 

CESTO AÉREO ISOLADO em material Fiberglass e liner de proteção com capacidade 

de até 136 Kgf/cesto, com alcance mínimo vertical de trabalho de 10,9 metros, giro 

infinito, para trabalhos em linhas energizadas de até 46 kV, categoria “C”, conforme 

norma ANSI A / 92-1992, com as seguintes características e componentes: 

Aplicação: Troca de lâmpadas, manutenção de redes elétricas energizadas (classe de 

isolamento 46 kV), limpeza de fachadas, colocação e retirada de faixas, placas e 

cartazes, poda de árvores, bem como coleta de sementes em reflorestadoras e instituições 

de ensino e pesquisa, entre outras. 

Princípio de Funcionamento: O mesmo deve possuir braços articulados 

hidraulicamente, dotado de cesto auto-nivelado. Com sistema de giro infinito e 

comandos que permitem o seu controle a partir do cesto ou da base pelo operador. 

Especificações:  

Tensão de trabalho (classe de isolamento)......... 46 kV 

 Altura máxima do solo (borda do cesto).........10,40 m  

Altura de operação............................................10,90 m  

Capacidade de carga do cesto ...........................136 kgf  

Comprimento da 1a lança....................................3,69 m  

Comprimento da 2a lança....................................4,14 m  

Giro .................................................................. Infinito 



Alcance máximo lateral (borda do cesto) ......... 5,80 m  

Alcance máximo de operação ............................6,30 m  

Peso do equipamento..........................................900kgf  

Reservatório de Óleo...............................................0 L  

Bomba hidráulica..............................16 cm3/revolução  

Vazão de trabalho...........................................20 L/min  

Pressão de trabalho...........................................175 Bar  

No de sapatas estabilizadoras.......................................2  

No de cilindros hidráulicos...........................................4  

No de motores hidráulicos............................................1 

Dados Construtivos do Equipamento: O mesmo deve ser construído a partir de chapas 

de aço de alta resistência e com sistema hidráulico de acionamento proporcional e 

nivelamento automático do cesto. 

Estrutura: O mesmo deve ser construído a partir de chapas de aço de alta resistência 

dobradas e soldadas através do processo de arco submerso.  

Chassi: Deve ser projetado para suportar os esforços de trabalho, evitando a transmissão 

dos mesmos ao veículo.  

Base/Tanque: Deve ser construída a partir de chapas de aço de alta resistência, com 

reservatório hidráulico incorporado. Pois a mesma serve de suporte ao sistema de giro e 

torre. Deve ser parafusada ao chassi do equipamento. Deve ser dotados de filtro de 

sucção, retorno, visor de nível, bocal de enchimento com filtro tela e bujão de dreno. 

Malhal: Deve ser construído de perfis tipo “U”, solidário ao chassi do equipamento, 

com verso de apoio revestido em borracha para absorver vibrações nos deslocamentos.  

Sistema de Giro: Deve ser composto por sistema de giro infinito, com sistema que liga a 

base à torre por meio de rolamento especial. E o sistema de fixação deve ser por meio de 

parafusos de alta resistência.  

Junta Rotativa: O elemento é necessário, pois é encarregado de transmitir o óleo do 

circuito hidráulico entre a parte fixa e a giratória do equipamento, permitindo o giro 

infinito.  

Torre: É o que recebe a lança inferior e o cilindro da lança inferior. Nela deve ser fixado 

o comando hidráulico inferior e o sistema de nivelamento. 

Lanças: As lança inferior e superior devem ser construídas em chapas de aço de alta 

resistência dobradas em duplo “U” e soldadas entre si pelo processo de arco submerso. 

No caso de cesto isolado, a lança superior deve possuir segmento isolado construído em 

fibra de vidro.  

Ancoragem Para Cinto de Segurança: A ancoragem para cinto de segurança deve ser 



dimensionado de acordo com norma ANSI A 92. 

Articulação: Deve ser acionadas por cilindros hidráulicos que possibilitam um 

movimento de 85º entre a torre e braço inferior e de 180º entre os braços, com limitador 

hidráulico de raio. A mesma deve conter buchas de bronze e pinos de aço, todos com 

pontos de engraxe para garantir longa vida útil às articulações. 

Dispositivo de Acionamento da Bomba Hidráulica: Um (01) - Para veículos leves não 

dotados de tomada de potência, onde utiliza-se um mecanismo de acoplamento à polia 

motriz do motor, com ajuste de tensão e desvio do fluxo de óleo a tanque, quando em 

deslocamento com o veículo. Dois (02) - Para veículos dotados de tomada de potência, 

onde utiliza-se tomada de força acoplada à caixa de marchas, acionada de forma 

pneumática ou mecânica, dependendo do veículo. Em ambos os casos a situação de 

bomba acionada deve ser sinalizada no painel do veículo 

Condutores Hidráulicos – Rígidos: Devem ser feitos a partir de tubos de aço sem 

costura, conforme Norma NBR 8476. 

Condutores Hidráulicos – Flexíveis: Para sistema não isolado: Deve ser feito a partir 

de mangueiras hidráulicas com uma trama de aço conforme norma SAE 100 R5. Para 

sistema isolado: Deve ser feito a partir de mangueiras hidráulicas termoplásticas 

isoladas, conforme norma SAE 100 R7. 

Operação e Comando: O equipamento deve possibilitar que todos os movimentos 

poderão ser executados com acionamento proporcional, através das estações de comando 

localizadas no cesto e na base, permitindo ao operador posicionar o equipamento em 

qualquer ponto de um campo semi-elíptico com raio de alcance lateral e altura conforme 

gráfico e especificações. As patolas são comandadas pelo comando instalado na base. 

Todos os comandos são protegidos contra uso inadvertidos, são prontamente acessíveis 

para o operador e claramente identificados conforme NR12. 

Sistema de Segurança:  

 As válvulas de segurança devem ser incorporadas aos cilindros hidráulicos para que, 

imobilizam o sistema em caso de rupturas ou mediante qualquer falha do circuito 

hidráulico.  

 Os Cilindros de Elevação / Fechamento: Devem ser com válvulas “holding” ou 

contrabalanço.  

 Os Cilindros estabilizadores: Devem ser com válvulas de bloqueio ou “check valves’’.  

 As mangueiras hidráulicas devem ser colocadas no interior das lanças para sua 

proteção.  

 O mesmo deve possuir válvula hidráulica limitadora de raio, que garanta que não seja 

ultrapassado o raio máximo de trabalho.  



 O mesmo deve possuir bomba manual de emergência: pois a mesma permite o 

acionamento de todos os movimentos do equipamento em caso de pane do motor do 

veículo ou bomba hidráulica. 

Sistemas Adicionais Conforme NR12:  

 Deve possuir parada de emergência na base e no cesto. Pois a mesma desabilita todas 

as funções hidráulicas, imobilizando o equipamento.  

 Deve possuir indicador de nível instalado na base perto dos estabilizadores com 

indicador de limite de inclinação. 

Cesto: 

 Deve ser construído em fibra de vidro, com seu tamanho mínimo de 610 mm x 610 

mm x 1060 mm, conforme Norma ANSI SIA A92.2/2001 e NBR 14631/2000. 

Horímetro: 

 O mesmo deve ser fornecido com horímetro MIP para melhor controle de 

manutenções e horas trabalhadas. 

Garantia mínima: Tanto o caminhão como todo o equipamento instalado sobre ele 

deverá apresentar uma garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem e 

horas de uso. 

Conter extintor de incêndio, bem como todos os equipamentos de segurança e tráfego 

conforme as normas do DETRAN/CONTRAN.  

O equipamento também deve conter assoalho em aço, baús laterais, para-choque, 

protetor anti-moto, porta-cones e porta-escada. 

Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias a/c do recebimento da Ordem de 

Fornecimento. 

Obs.: O catálogo de peças e o manual do operador (em português) deverão ser entregues juntamente com o 

veículo equipado durante a entrega técnica previamente agendada. 


