ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS

ADENDO Nº 2 AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

Informamos que, após verificação do descritivo do lote, faltou constar o tipo de madeira que será exigido no
lote ora licitado que será a GRÁPIA.
Portanto, o descritivo passa a ser o seguinte:
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

Piso esportivo
flutuante
removível
em
madeira maciça
com sistema de
amortecimento
flexível
para
quadras
esportivas, com
encaixe
modular.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR
Quadra Esportiva Flutuante de Madeira Maciça de Lei, do
tipo Grápia, com piso fixo de espessura total de 65mm,
ideal para quadras poliesportivas em ginásios cobertos e
fechados nas laterais, composto por assoalho de madeira
de Lei de elevada dureza e resistência mecânica, em tábuas
maciças, secas em estufas, com teor de umidade controlado
de acordo com a região climática de instalação, produzidas
com 2cm de espessura, largura de 6,7cm e comprimentos
variados, com encaixes macho-e-fêmea descentralizados
nas laterais e nos topos, garantindo o perfeito alinhamento
das peças, possibilitando um maior número de raspagens, e
aumentando a sua vida útil. A base deve ser frisada para
evitar empenamentos e auxiliar na fixação com adesivo
poliuretânico e parafusos de aço inoxidável. Seu sistema
flutuante de absorção de impacto deve ser constituído por
camada intermediária em chapas de compensado tipo
Oriented Strand Board (OSB) com espessura de 14mm,
formado por pequenas tiras de madeira orientadas em
camadas cruzadas para garantir maior estabilidade
dimensional, resistência para suportar cargas pontuais de
até 500kg/m², com barreira protetora contra a umidade,
firmada sobre estrutura de apoio flexível por
barroteamento de madeira maciça de Lei com espessura de
2,2cm e tratamento fungicida e revestimento Neutrol,
suportada por amortecedores elastoméricos de borracha
com câmaras alveolares de 10mm de espessura,
absorvendo em torno de 60% do impacto vertical da
movimentação dos atletas, auxiliando no desempenho de
jogo, bem como reduzindo a incidência de lesões.

UND.

QTD.

VALOR
MÁXIMO
POR M²

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

M²

460

R$ 498,00

R$ 229.080,00

- Garantia Mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação.
- Instalada no Ginásio do Esporte Clube União Corinthians,
no município de Santa Cruz do Sul-RS.

Todas as demais características permanecem inalteradas.
Santa Cruz do Sul, 06 de abril de 2022.

FELIPE TEICHMANN
Presidente do Esporte Clube União Corinthians

