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00001 Lote 00001
Ítem

00001

Lote

00001

Código

00054928

Especificação

Unidade Quantidade

CARRINHO AUXILIAR PARA PINTURA DE FAIXAS E MEIO FIO
carrinho auxiliar para pintura de faixas e meio fio, com as seguintes
especificações mínimas: confeccionado
em tubo aço 1020 de 25mm, chassis tubo 40x40, gatilho de
acionamento em aço quadrado de ½’’ , com uma válvula solenóide
para acionamento da
pistola, 3 rodas em borracha para deslocamento do carrinho,
suporte da pistola em aço 5/8, 1 guia ajustável em aço 1020 redondo
5/8 para direcionamento da pistola. 1 mangueira de tinta ½’’ em
trama de aço com 12mts de mangueira.

UN

Unitário Valor Total

1,00

3.500,000

3.500,00

Total do Lote: 3.500,00

00002 Lote 00002
Ítem

00002

Lote

00002

Código

00054929

Especificação

Unidade Quantidade

PISTOLA MECANICA EM ACO CROMADO
pistola mecânica em aço 1020 cromado, com as seguintes
especificações mínimas: dimensões (mm | c x l)180x 75; peso (kg)
1,4; comando eletropneumático ou manual; conexões abertura de ar
(pol.) 1/4“; entrada de tinta (pol.) 3/8”; passagem de tinta (ø -mm); 11
pressão de operação (bar); abertura de ar (mínima) 6; leque de
pintura (cm) 10 a 30cm.

UN

Unitário Valor Total

1,00

2.800,000

2.800,00

Total do Lote: 2.800,00

00003 Lote 00003
Ítem

00003

Lote

00003

Código

00054930

Especificação

Unidade Quantidade

PISTOLA MANUAL PARA PINTURA DE GUIAS DE SARJETAS
pistola manual para pintura de guias de sarjetas, legendas,
passagem de pedestres, setas, e demais serviços manuais,
especialmente
desenvolvidas para esta finalidade, pistola fabricada em aço inox e
alumínio, com bico intercambiável em rcc e tungstênio temperado
para
alta resistência á abrasão. cabo longo mínimo 550mm de
comprimento para
o operador trabalhar em pé aumentando o rendimento e não
prejudicando a
coluna dorsal, cujo peso não deverá exceder a um 1(um) quilo e 200
(duzentos) gramas , e com 12 metros de mangueira dupla para ar e
tinta.

UN

Unitário Valor Total

1,00

2.500,000

2.500,00

Total do Lote: 2.500,00
Total Geral: 8.800,00

1

