PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
CNPJ : 01.640.429\0001-06 – ESTADO DE MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 87/2018
PREGÃO Nº.36/2018
Informamos aos interessados na PROCESSO n° 87/2018- PREGÃO n° 36/2018,
CREDENCIAMENTO Nº 03/2018, cujo objeto é a Aquisição de playgrounds, em atendimento à
solicitação da Secretaria Municipal de Obras, conforme Termo de Compromisso nº 1015.533.37\2014PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOM\MCidades para o Município de Pedra Bonita-MG, que o

referido Credenciamento foi RETIFICADO.
O ANEXO abaixo passam a ter as seguintes alterações:
TERMO DE REFERÊNCIA
passa a ter a seguinte redação:
3– DO OBJETO E ESTIMATIVA
3.1-Aquisição de playgrounds, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, conforme Termo de
Compromisso nº 1015.533.37\2014- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOM\MCidades para o Município de
Pedra Bonita-MG.
Item
Discriminação dos Produtos
Quantidade
Valor Unitário
Valor Global
Totem com mostrador digital, 01 unid
25.900,00
25.900,00
relógio digital com painel
eletrônico dupla face onde possam
ser veiculadas informações de
utilidade publica com as seguintes
características:
1- Fundação com concreto
armado, com dimensões
: 1,50 m altura x
comprimento 1,20 e
largura de 60 cm
2- Pórtico de sustentação :
em aço com pintura anti
–ferrugem cor alumínio,
dimensões de 4,50 m
altura x largura 0,90 m
01
até 2,20 m de altura e
1,27 m de largura até o
topo e parede de 5m de
espessura.no mastro de
apoio
deverá
ser
instalado o brasão do
Município
em
alto
relevo conforme projeto.
3- Cabine do mostrador
LED e da área de
publicidadeestrutura
toda em aço , com 2,30
m altura x 1,27 largura,
espessura com abertura
para
acesso
aos
compartimentos internos
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02

da área de publicidade e
mostrador
LED
digital.espaço
para
publicidade dupla face
com
iluminação
fluorescente do tipo
Black ligth. Mostrador
digital em led cor
vermelho
de
alta
intensidade
luminosa,
garantindo
perfeita
leitura 24 horas por dia,
dimensões
72
cm
largura x 24 cm de
altura.alimentação 110
volts.
4- Fornecimento
de
computador
com
software
pra
programação
das
mensagens que deve ser
feit através de software
editor transmitida ao
painel via rede, o
computador deve ter
disco
rígido
com
capacidade de 1 TB,
memória de 8GB com
acesso a 6 portas USB,
saída de HDMI e VGA e
monitor de 21,5 “
5- O brasão do Municipio
deve ser feito em alto
relevo e deve ser
aprovado pela prefeitura
Municipal de Pedra
Bonita
antes
sua
confecção.
6- Deverá ser feito o
treinamento do pessoal
indicado pela prefeitura
para operação do mesmo
por
técnico
especializado
para
ministrar
treinamento
que deva contemplar a
operação
e
monitoramento
do
sistema.
Playground casa Panorâmica
estrutura
de
madeira,
2
escorregadores de plástico ,
balanço espacial cadeirinha baby,
vai e vem de plástico, 02 balanças
, 02 triângulos , barra trapézio ,
ponte , casa do Tarzan com
escada, escada pirata

01 unid

12.700,00

12.700,00

e mesa de piquenique para 06
crianças, dimensões aproximadas (
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frente 2,70 , profundidade :9,10 e
altura 3,0

03

04

05

Playground Torre de madeira
escorregador, xilofone, jogo da
velha , ponte escada, dimensões
aproximadas : metros frente 1.20 ,
profundidade 3,60 e altura 1,80.
Playground casa do Tarzan
estrutura
de
madeira,
escorregador, mesa de piquenique
, 02 balanços , escada pirata , vai e
vem , dimensões aproximadas em
metros, frente 5,70, profundidade
4,20 e altura 2,80 .
Playground Torres de metal ,
escada, cadeirinha baby, balança ,
ponte em forma de túnel ,
escorregador , jogo da velha,
dimensões aproximadas metros,
frente 4,60, profundidade : 2,30 e
altura 1,90.
total

01 unid

4.500,00

4.500,00

01 unid

7.400,00

7.400,00

01 unid

7.483,33

7.483,33

57.983,33

06

Pedra Bonita, 25 de setembro de 2018.
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