ESCLARECIMENTO 01

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PINS E OUTDOORS NOS LOCAIS INDICADOS
NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONVENIO FPE N° 769/2022.

A descrição dos itens a serem licitados passam a ter a seguinte redação:
Descrição (Especificação Técnica) – Fornecimento e Instalação de Pins e Outdoors
Fornecimento de 55 PINS de indicação turística e QR CODE. Totens dimensões 200cm de
altura por 120cm de largura. No formato gota. Com estrutura em chapa de aço zincado n°
18 na espessura de 1,25mm, com no mínimo 270g/m² de zinco conforme ABNT NBR n°
11904/2015 contendo abraçadeira em aço galvanizado, fixada em perfil metálico
medindo 10cm x 10cm de largura, com espessura não inferior a 3mm, e pelo menos
20cm de altura livre do solo, concretada em sapata medindo 100cm de diâmetro
(50cm de raio) e 100cm de profundidade. O acabamento final deverá ser feito em pintura
eletrostática a pó poliéster com o mínimo de 50 micra de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto conforme modelo em anexo a este edital. A empresa deverá
fornecer o pin e instalar o mesmo nos locais indicados no termo de referência. A arte do
Pin encontra-se anexa ao edital.
Fornecimento de 11 outdoors com indicação da região turística e atrativo do município.
Painel de 9x3 metros em estrutura metálica tubular galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de lona. Medidas de 9000cm x 3000cm altura. Instalado
em estrutura metálica com base em aço cilíndrico medindo 13” de diâmetro, com
altura livre do solo de no mínimo 5 metros, fixada em base reforçada de concreto
medindo 2m de altura, 2m de largura e 2m de profundidade. Fabricação e instalação.
Chapas galvanizadas de revestimento do painel (para fixação da lona). Fixação de Lona
com arte produzida. A empresa deverá fornecer o outdoor e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência. A arte do Outdoor será desenvolvida em conjunto com a
empresa vencedora.

Vacaria, 27 de julho de 2022.

Eduardo Vieira de Souza
Pregoeiro do CONDESUS.

