Prefeitura Municipal de Juquiá
RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI, Nº 42 – BAIRRO FLORESTA JUQUIÁ – SP
CEP 11800-000 – TEL.: (13) 3844-6111
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 411/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2018
A Prefeitura Municipal de Juquiá torna pública a retificação do Edital de abertura do Processo Licitatório nº 411/2018, Pregão
Eletrônico nº 018/2018, cujo objeto é a aquisição de Equipamento para Demarcação Viária Horizontal, conforme especificações
contidas no Anexo I do edital, nos seguintes termos:
1.

No Anexo I - Termo de Referência, item “1”

Onde se lê:
ITEM
1

QUANT.
1

APRES.
UN

OBJETO
EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, MODELO ITH 1/30M

Motor a gasolina de 9HP

Partida retrátil

Compressor de 30 PCM

Montado em chassi monobloco tubular sobre coxins

Reservatório de ar comprimido sendo o próprio chassi

Um tanque pressurizado para tinta com eixo misturador e manivela, capacidade de 60 (sessenta)
litros, Aço Inox, montado sobre quatro rodas, com cabo para manuseio.

Árvore de comando com válvula reguladora de pressão para o tanque

Válvula de segurança, dreno

Válvula para saída de tinta

Válvula de saída de ar

Manômetros imersos em com glicerina

01 (uma) Pistola manual longa, triplo estágio, genuinamente nacional, para pintura de guiar de
sarjetas, legendas, passagem de pedestres, postes, muros, setas, legendas e demais serviços manuais,
especialmente desenvolvida para esta finalidade, corpo da pistola fabricada em material leve e tubulação em
inox com triplo estágio um para AR, um pra limpeza e um para pulverizar a tinta, com bico para pintura em
RCC e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão. Cabo longo mínimo 550 mm de comprimento
para o operador trabalhar em pé aumentando o rendimento e não prejudicando a coluna dorsal, cujo peso
não deverá exceder a um quilo e duzentos gramas, genuinamente nacional.

10 (dez) metros de mangueiras para ar.

Treinamento completo dado por um de nossos técnicos por até três dias.

Conjunto Aplicador para fazer pintura Manual de zebrados, passagem de pedestres, etc.
Executando em uma passada faixa de até 20 cm. Contendo:
o
03 (três) Rodas poliuretano
o
01 (uma) Pistola Mecânica
o
10 (dez) Metros Mangueira Especial Duplas para Ar/Tinta.
o
01 (uma) Válvula de esfera.
o
01 (uma) Válvula pneumática de gatilho para acionamento da pistola.

Leia-se:
ITEM

1

QUANT.

1

APRES.

UN

OBJETO
EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL: equipamento permite a realização de
aplicação através de 2 pistolas simultâneas, realizando pintura de faixas e meio-fio com precisão, e
possibilitando pintura de demais sinalizações, muros e faixadas por ter a pistola removível; possui um
gerador de ar de 15 pés com uma potência de 5Hp; contendo suporte de tinta ajustável, roda dianteira
giratória, garantindo desempenho em demarcações de curvas, trava das rodas e sistema para descarga de
energia estática, garantindo segurança e conforto para o operador. Vazão 7 litro/min; tamanho máximo do
bico: (1) Pistola de 0,19” e (2) Pistolas de 0,17”; Pressão máxima de operação: 3000psi (207 bar); Motor:
5hp/gasolina; Comprimento das mangueiras: (1) mangueira com 15 metros e (1) mangueira com 1,5 metros.

Permanecem inalteradas as demais condições do edital, bem como fica mantido o dia 08.08.2018 às 09:00 horas para
realização do pregão.
Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.
Juquiá, aos 31 de julho de 2.018
AMARO CÉSAR MARTINS
Pregoeiro

