
 

 

 

AVISO DE INTENÇÃO 
 
 
A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa torna público o interesse em aderir a Ata de Registro de 
Preço n° 00181/2017 relativo ao Pregão Presencial n° 000115/2017- Processo Licitatório n° 
000544/2017 da Prefeitura Municipal de Três Corações/Minas Gerais. 
 
 Objeto: Aquisição de equipamento motorizado para sinalização viária e demarcação das vias 
públicas, devidamente emplacado, obedecendo às normas técnicas pertinentes, aos critérios e 
parâmetros técnicos de qualidade.  
 
 
A intenção da Adesão se refere a especificação descrita no processo correspondente e condições 
registradas, conforme informações a seguir: 
 
 

 

Ata de Registro de Preço n° 00181/2017  
Pregão n° 000115/2017- Processo Licitatório n° 000544/2017  
 

Órgão: Prefeitura Municipal de Três Corações/Minas Gerais. 
Empresa Vencedora: Indústria Técnica Hilário Ltda 
CNPJ: 53.524.443/0001-48 

Item Especificação Quantidade 
solicitada 

Marca Preço 
Unitário R($) 

Preço Total 
R($) 

01 

Equipamento motorizado para sinalização 
viária e demarcação de vias públicas. 
 
Especificações Técnicas: 
 - Auto propelida, sendo no formato triciclo ou 
quadriciclo; 
- Sistema elétrico com bateria 12 volts e 
alternador; 
- Assento para o operador facilitando a 
operação de pintura. 
- Cobertura para o Operador. 
 - Motor à diesel ou gasolina, com potência 
mínima de 13hp, capacidade suficiente para 
movimentar o equipamento, refrigerado a água, 
partida elétrica; 
 - Compressor mínimo de dois cilindros com no 
mínimo 100 libras de pressão, um estágio 
refrigerado a ar, baixa pressão, lubrificação por 
pescador, filtro de ar na admissão; 
 - 02 (dois) Tanques pressurizados para tinta 
com capacidade para no mínimo 60 (sessenta) 
litros; 
- 01 (um) Tanque pressurizados para solvente 
com capacidade mínima para 5 (cinco) litros. 
- Um reservatório para micro esfera de vidro; 
 - Batedor de tinta pneumático ou hidráulico, 
independente para cada tanque. 
 - Sistema de freios de estacionamento 
compatível com o equipamento. 
 - 02 (duas) Pistolas especiais para pintura de 
pavimentos, sistema mecânico com estágio 
atomizado e comando, acionamento eletro 
pneumático à distância pelo automático 

 
01 

ILÁRIO 
ITH2/100 208.000,00 208.000,00 



 

 

intercalador ou manual, pintura de faixas duplas 
simples e seccionadas. 
- Dispositivo especial para perfeita execução 
das faixas com bordos nítidos e permitindo a 
regulagem precisa da largura das mesmas entre 
100mm e 400mm. 
 - Guia indicador regulável, para alinhamento da 
pintura, rolamentado. 
 - 01 (uma) Pistola manual longa, para pintura 
de guias 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. 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, com no mínimo 10 
metros de mangueira. 
 - 02 (dois) espalhadores de microesfera de 
vidro, ou 01(um) espalhador com duas saídas. 
 - Controlador automático eletrônico 
programável, permitindo fazer faixas contínuas 
ou intercaladas automaticamente. 
 - Treinamento total por conta da empresa para 
no mínimo 3 (três) operadores. 
- Todas as condições, prazos, garantia e 
treinamento referente a aquisição do 
equipamento se darão conforme estabelecidas 
no Pregão Presencial 00015/2017 / Ata 
00018/2017. 
- A entrega do equipamento se dará na 
Garagem Municipal, à Rua João Machado, nº 
70, bairro Brant – Lagoa Santa/MG, após 
agendamento prévio, através do telefone de 
contato (31)3681-7007. 
 

Valor Total: R$ 208.000,00 (Duzentos e oito mil reais).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagoa Santa, 03 de abril de 2018. 
 
 
 
 

BRENO SALOMÃO GOMES 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 


