
Máquina de pintura viária airless com motor Honda GX-160, à combustão, potência 5,5HP, combustível gasolina,
com 1 pistola de pintura, vazão de 2,7 L/min, pressão de trabalho de 3.300 psi (22,7 Mpa), bico de trabalho de
0,027, bomba de pistão, painel de controle com regulador eletrônico de pressão (Smart Control) e tela digital de
LED acoplado ao guidão, motor acoplado diretamente à bomba por meio de embreagem eletromagnética, sistema
para descarga de energia estática, peso de 72 Kg, dimensões (C x L x A) 110 x 70 x 90 cm, com mangueira de 15
metros e pistola de pintura completa.

Perfeita para demarcação viária como faixas de trânsito, meio-o, faixa de pedestre e etc. O modelo AV-270 realiza
aplicações de tintas de Baixa viscosidade como Tinta à base de água e Tinta à base de solvente.

ESPECIFAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:

Motor:

Bico de Trabalho:

Pressão de Trabalho:

Painel de Controle:

Acionamento da Bomba:

Peso:

Tipo de Bomba:

Dimensões (C x L x A):

Vazão:

Combustível:

Potência:

AV-270

Honda GX-160 - 4 Tempos

5,5 HP

2,7 L/min

Gasolina

3.300 PSI (22.7 MPa)

0,027"

Pistão

72 kg

Regulador eletrônico de pressão

(Smart Control) e mostrador em LED

Motor à combustão com embreagem

eletromagnética acoplada diretamente

a bomba

110 x 70 x 90 cm
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MÁQUINA DE PINTURA

VIÁRIA AIRLESS AV-270



 

                                                                                                                                                                          
  

 

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 001/2021 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI                                                                                                         
Endereço: AVENIDA FIORAVANTE MAGRO, 1069 –  SALA 2 – JD. NOVA EUROPA                                                                        
CEP: 14.177-342   Cidade: SERTÃOZINHO - Estado: SP                                                                                                                              
CNPJ Nº: 35.411.366/0001-38                                                                                                                                                                      
Inscrição Estadual nº: 664.246.441.116                                                                                                                                                                  
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                                                           
Nome: Paulo André Palmieri -                                                                                                                                                                           
CPF: 119.065.937-76 / RG 20.906.418-3                                                                                                                                                          
End.: Rua Epitácio Pessoa, 426 – Sertãozinho – SP                                                                                                                                      
Profissão: Vendedor                                                                                                                                                                          
CONTATOS:                                                                                                                                                                                                               
Paulo André Palmieri - Cel: (16) 99761-2080                                                                                                                                                       
E-mail: licitacao@globen.com.br / licitacao.elaine@gmail.com                                                                                                                              
DADOS BANCÁRIOS: Banco Itaú nº 341 / Agência nº 7967 / C/C nº 20782-5 

 
Item Descrição Qnt. Unid. Marca - Modelo Valor Unit. 

 
Valor Total 

01 

MÁQUINA PARA PINTURA 
VIÁRIA AIRLESS NOVA, com uma 
pistola, para demarcação viária em 
faixas de trânsito, meio fio e faixa de 
pedestres com aplicação de tintas de 
baixa viscosidade como tinta à base de 
água e tinta à base de solvente com as 
seguintes características mínimas: 
Carrinho de transporte de alta 
resistência e durabilidade com 02 rodas 
com pneus traseiros e 01 direcional 
dianteira com capacidade para baldes 
de 20 litros de tinta; motor com 
potência mínima de 5,5 HP, 4 tempos à 
gasolina; bomba de pistão; capacidade 
de vazão mínima de 2,7 litros/minuto; 
Bico da pistola de trabalho de 0.027”; 
Pressão de trabalho de 3.300 PSI(22,7 
Mpa); acionamento da bomba por 
motor à combustão com embreagem 
eletromagnética acoplada diretamente a 
bomba; painel de controle com 
regulador eletrônico de pressão e tela 
digital de LED, Acessórios 
inclusos(Mangueira 15 metros, pistola, 
bico, óleo lubrificante, kit de 
ferramentas e manual de instruções) 
Garantia Mínima de 12 meses. 

01 PC 
FORTEMAC / AV 

270  
    R$ 39.144,00 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    R$ 39.144,00 

 

 
Valor Total: R$ 39.144,00 (Trinta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais) 



 

                                                                                                                                                                          
  

 

 
Condições Gerais:        
             

1- Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da 
autorização de fornecimento ou instrumento equivalente. 
 

2- Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 

3- Nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos 
sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o objeto da presente licitação. 
 

4- Garantia de 12 (dose) meses a contar da entrega definitiva do equipamento e sua respectiva NF. 
              

Sertãozinho - SP, 24 de março de 2022 
 

 
         _______________________________________________ 

 
        ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI                                                                                       

Representante: Paulo André Palmieri 

 

 


