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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

 

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 
 

Licitações exclusivas às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CLUTURA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.499/2017 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DA QUADRA 

DE ESPORTES DA EMEF RIO BRANCO  

 

 

LEOCARLOS GIRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé, RS, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO, o presente Edital, que tem por finalidade a 

modificação na Planilha de Custos e no Memorial Descritivo. 

 

Demais itens permanecem inalterados. Abertura das Propostas: 24/05/2017, às 9 

horas. O referido Edital passará a integrar o presente processo. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 4 de maio de 2017. 

 

 

LEOCARLOS GIRARDELLO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PUBLIQUE-SE: 

 
Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2017. 

_______________ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 

REFORMA PISO QUADRA DA ESCOLA 

 

ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO- BAIRRO SANTOS 

SÃO SEPÉ/RS 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Sepé, 4 de maio de 2017.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Trata-se do projeto da reforma do piso quadra de esportes da referida escola. 

O referido projeto apresenta uma área total de 580,2 m² a ser concretada. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da 

quadra. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos 

respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos 

princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 

2. LIMPESA DA QUADRA: 

Os serviços de serão de eliminação de capa de argamassa solta ou em estado de “fofa” 

com som ao toque característico de material solto em sua base. Após expurgo dos materiais 

citados acima, a piso da quadra será apicoado em toda a sua área para receber a tela de 

armação e novamente limpa de expurgos. Na seqüencia haverá limpeza da superfície com jato 

de alta pressão de ar e água. 

 

3. ESTRUTURA: 

Após realizada a limpeza o piso da quadra receberá uma armação em tela de aço 

soldada nervurada, aço CA 60 de 4,2 mm, malha 15x15, característica reforçada para suporte 

9 kg por painel. A cada m² serão fixados com produto fixador em concreto 4 ferros no sentido 

vertical armação de aço CA 60  de 5,0 mm com comprimento de 15 cm e dobra de 5 cm na 

parte superior para amarração entre o concreto existente e o novo a ser lançado. 

 

4. PISO EM CONCRETO: 

Após a malha instalada será lançado concreto usinado com resistência de FKC 20 

MPA. Este concreto ainda “fresco” na área fora das delimitações da quadra será reguado 

(passado régua) na sua superfície com pó de cimento. A cada 3 m em cada sentido existirá 

junta de dilatação de espessura de 5 mm e profundidade mínima de 40 mm. O concreto 

lançado deverá ser continuamente molhado durante os primeiros 3 dias.    

O piso final concretado deverá ter inclinação de 0,25% a partir da linha central 

(metade da quadra) para as laterais, possibilitando o escoamento da água. No encontro do piso 

com muro ou parede, será criada uma meia calha no próprio (diâmetro 75 mm) contrato com 

direcionamento para escoamento de água.  

Haverá polimento da quadra com equipamento apropriado na área interna, inclusive a 

linha de marcação. 

 

5. PINTURA DA DEMARCAÇÃO DA QUADRA: 

Deverá ser executada a pintura das faixas de demarcação da quadra com tinta acrílica 

na espessura de 5 cm. 

 

São Sepé, 4 de maio de 2017 
 

                                                     

Jander Manoel Silva da Silva 

Engº Civil CREA/RS 68989 

 Leocarlos Girardello 

Prefeito Municipal 

                                                                          

                       

 


