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DESCRIÇÃO TÉCNICA - Nº 12939533
GMAD-DEDIS

ESTEIRA RETRÁTIL MÓVEL COM ROLETES
EMISSÃO: MARÇO/2020.
VIGÊNCIA: MARÇO/2025.
CÓDIGO ERP: 100504809.
Aplicação: Unidades de Distribuição.
1.

DESCRIÇÃO GERAL:

1.1.
Esteira transportadora retrá l com roletes para auxiliar a movimentação de objetos postais
nas unidades de distribuição, por meio de altura ajustável (transportador gravitacional).
2.

CARACTERÍSTICAS:

2.1.
A esteira deverá ser construída em estrutura metálica galvanizada po pantográﬁca, para
permi r variação de comprimento e a formação de curvas. Deverá ser composta por rodízios com freio,
alça frontal para movimentação e roletes livres, dispostos paralelamente, lado a lado, sendo:
2.1.1.

Comprimento máximo da esteira aberta: entre 4.000 mm e 4.200 mm;

2.1.2.

Largura ú l da esteira: entre 400 mm e 700 mm;

2.1.3.

Intervalo de regulagem de altura: entre 710 mm e 1.000 mm;

2.1.4.

Capacidade mínima de carga dos roletes: 80 kg por metro linear.

3.

ACABAMENTO:

3.1.
Não serão aceitos defeitos de acabamento das peças, como rebarbas, arestas cortantes,
remendos, empenamentos, amassamentos, trincas e defeitos que prejudiquem a u lização do
equipamento ou que possam causar ferimentos.
4.

IMAGENS ILUSTRATIVAS:
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OBS.: É de inteira responsabilidade do usuário a u lização desta sugestão de descrição técnica.
DE ACORDO DO RESPONSÁVEL DA GMAD/DEDIS:

Documento assinado eletronicamente por Alberto Jorge Teles Barbosa Filho, Analista IV, em
03/03/2020, às 11:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Celso da Silva, Gerente Corpora vo, em
03/03/2020, às 11:12, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 12939533
e o código CRC A56E5F2A.
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