
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 59/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais, informa ALTERAÇÕES no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL 59/2019, o qual tem por objeto  Registro de preços
para  aquisição  de  piso  modular  plástico  Outdoor,  à  serem
adquiridos pelo período de um ano.

1  –  ALTERA-SE  no  Anexo  01  –  Termo  de  Referência  do  Órgão
Licitador, as especificações constantes no Memorial Descritivo,
conforme segue: 

APRESENTAÇÃO
Este  documento  especifica  as  técnicas  e  materiais  a  serem

utilizados para os serviços destinados à instalação de piso modular
a  ser  empregado  em  áreas  dos  pátios  escolares,  nas  praças  de
brinquedos e quadras esportivas, com o objetivo de melhorar as
condições de lazer e práticas esportivas da rede municipal.

Piso modular
Sobre contrapisos de concreto polido serão instalados pisos

plásticos,  do  tipo  modular  (placas  de  250  x  250  x  11  mm),
autodrenante, específico para áreas descobertas.

Como característica principal, estas placas devem apresentar
superfícies vazadas (aproximadamente 30% de sua área) de modo que
promovam o rápido escoamento das águas de chuva. Além disso, o
sistema  de  piso  modular  deve  possuir  características
antiderrapantes,  promover  a  absorção  de  impactos  e  ter  alta
resistência aos esforços inerentes às atividades esportivas.

Piso modular autodrenante sobre concreto

Para manter a estabilidade dimensional e mecânica do sistema
de piso modular, as placas que o compõem deverão ser fabricadas em
polipropileno contendo em sua formulação, aditivos químicos para
proteção  do  material  em  relação  às  intempéries  (devendo  ser
totalmente  impermeáveis)  e  resistência  à  ação  dos  raios
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ultravioletas  (para  prolongar  sua  durabilidade  e  evitar
descolorações) ao mesmo tempo que evitem refletir a luz solar e
irradiar calor.

As placas serão aplicadas diretamente sobre pisos de concreto,
devidamente nivelados e polidos, através de um sistema de encaixe
que apresente um rígido travamento.

Para  reforçar  essa  característica  de  segurança  e  funcionar
como  acabamento,  o  sistema  de  pisos  modular  deve  apresentar
elementos  de  contenção,  em  todo  o  perímetro  da  área  a  ser
pavimentada,  através  da  instalação  de  cantoneiras  ou  outros
elementos  do  mesmo  material  plástico  das  placas,  não  sendo
permitida  utilização  de  elementos  como  madeiras,  alumínio,
concreto,  PVC,  etc.  Também  não  será  aceito  que  as  placas  de
arremate  dos  perímetros  das  áreas  apresentem  recortes  onde  seu
perfil permaneça visível.

Junto aos elementos que causem interferência na paginação dos
pisos, tais como estruturas de brinquedos, equipamentos esportivos,
alambrados,  etc,  serão  permitidos  recortes  para  encaixes  das
placas, mas de maneira tal que não se criem vãos maiores que 1,0 cm
entre as placas e estes elementos. Para isso os recortes devem
apresentar técnica refinada e serem executados com alta precisão,
de modo que as placas fiquem perfeitamente encaixadas e niveladas,
resultando em superfícies sem saliências ou reentrâncias em relação
ao  nível  do  entorno,  não  sendo  admitidas  também  placas  com
rebarbas,  quebras,  torções  ou  quaisquer  outras  deformações  que
afetem a segurança dos usuários e a estética final do piso, a
critério da Fiscalização.

Demarcação das Quadras Esportivas
Após a instalação do piso modular será executada a demarcação

das faixas esportivas diretamente sobre as placas, de acordo com
desenho do projeto e detalhes especificados nos livros de regras de
cada esporte. As linhas terão larguras de 5,0 e 8,0 cm (futebol),
serão pintadas com tinta automotiva, com base poliuretano, conforme
orientações do fabricante das placas. As cores a serem utilizadas
serão as cores compatíveis com a prática dos referidos esportes,
sendo o padrão de cores definido junto à Fiscalização.

Projeto de paginação dos pisos
Previamente  à  instalação  dos  pisos,  tanto  para  as  quadras

esportivas,  praças  de  brinquedos  ou  outras  áreas  a  serem
pavimentadas,  a  Contratada  deverá  apresentar  um  projeto  da
instalação com a modulação dos pisos, incluindo a distribuição das
cores das placas, em escala adequada. Para tal a Contratada deverá
conferir in loco a área a ser revestida, fazendo o levantamento
arquitetônico  através  de  profissional  habilitado  para
posteriormente elaborar o projeto de paginação do ambiente.

Neste projeto deve constar a especificação de todos as peças
que  serão  utilizadas,  inclusive  a  indicação  da  localização  do
início do assentamento.

Junto  ao  projeto  a Contratada  deverá  apresentar  garantia
mínima de 10 (dez) anos contra rachaduras, fissuras ou quebras do
material.

Prefeitura Municipal de Canela/RS   Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000   Fone: 54 3282 5100

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Limpeza permanente da obra
Durante todo o período de execução, os resíduos deverão ser

armazenados em compartimentos, separados por tipo (papel, ferro,
latas, madeiras, caliças em geral) para posterior remoção, que deve
ser realizada periodicamente.

A  retirada  sistemática  deverá  ser  executada  por  veículo
adequado e caberá a Contratada dar solução conveniente aos esgotos
e aos resíduos gerados no canteiro de obra.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Será  de  responsabilidade  do  Contratante a  indicação  e

liberação da área a ser pavimentada, incluindo a execução do piso
de concreto devidamente nivelado e polido.

 A  Contratada  será  autorizada  a  utilizar  as  instalações
sanitárias,  de  abastecimento  de  água  e  energia  elétrica  das
dependências escolares para a execução dos serviços contratados.

Serão de responsabilidade da Contratada todo o fornecimento do
equipamento mecânico, ferramentas, transporte em geral, armazenagem
e  manuseio  correto  dos  materiais  necessários  para  execução  dos
serviços a ela designados.

Por qualquer omissão neste documento, bem como em todos os
projetos em anexo, prevalecerá o uso das melhores recomendações
feitas pelas Normas e especificações Brasileiras - ABNT em vigor.

Sempre  que  for  constatada  a  existência  de  rede  de
infraestrutura ativa durante os serviços na área da obra, tal fato
deverá ser comunicado imediatamente à Fiscalização, para que dê
ciência à equipe técnica a quem compete a definição do procedimento
a ser adotado.

A Contratada deverá fornecer aos operários e exigir o uso de
todos os equipamentos de prevenção de acidentes (EPI) necessários e
exigidos  pela  legislação  vigente,  tais  como  capacetes,  botas,
óculos,  luvas,  etc,  e  se  responsabilizar  pela  manutenção  e
segurança de máquinas, equipamentos e materiais.

É  obrigação  da  Contratada  manter  na  obra  o  equipamento
necessário à proteção contra incêndio de obra e de seu canteiro.

A Contratada poderá manter guarda permanentemente no local da
obra, sendo inteiramente responsável pela manutenção da segurança
nas áreas sob sua responsabilidade até a entrega definitiva da
obra, sendo que a Prefeitura de Canela, em hipótese alguma, se
responsabilizará por eventuais roubos de materiais ou equipamentos
pertencentes à Contratada, ou por danos que venham ocorrer na obra
e nas áreas de sua propriedade entregues à responsabilidade da
Contratada durante a vigência do Contrato.

Em  todos  os  serviços  deverá  ser  observada  uma  perfeita
execução pela Contratada para realizar a obra, não devendo haver
falhas técnicas de qualquer natureza. No final da obra, esta deverá
ser entregue totalmente limpa e isenta de entulhos.

Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser
feita  mediante  consulta  prévia  à  Fiscalização  que  produzirá  um
ofício aprovando a execução.

Ronald Elson Grosse Rodrigues
Arquiteto e Urbanista - CAU A 26313-3
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2 – ALTERA-SE a data de Abertura, conforme segue: 
Credenciamento das 13.30horas até 13.55horas 
Abertura da Sessão de Disputa –   14:00horas
Dia da Abertura – 27.11.2019  

Os demais itens do Edital de licitação permanecem inalterados. 
  
Informações  poderão  ser  obtidas  no  Departamento  de

Licitações  e  Compras,  na  Rua  Dona  Carlinda,  455,  Canela/RS,
através  do  fone  (54)  3282  5100  ou  através  do  e-mail
l  icitacoes@canela.rs.gov.br   e/ou pregao@canela.rs.gov.br. 

  

Canela/RS, 07 de novembro de 2019.

Constantino Orsolin 
Prefeito  de Canela
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