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ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
OBRA: Quadra Poliesportiva do povoado Feirinha 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhy 

CNPJ: 13.098.942/0001-04 

Endereço: Rua, Barão do Rio Branco, s/n, S anta Luzia do Itanhy-SE,49230-000 

 
1.0 Finalidade: 
 

As presentes especificações técnicas de materiais e serviços da quadra 

poliesportiva e vestiário do Povoado Feirinha, visa elaboração dos materiais e 

serviços executado na reforma. 

Dessa forma, o projeto tende a: 

 • Recuperação do piso da quadra, para solucionar diversos problemas 

relacionados a infiltração e problemas de qualidade;  

• Restauração dos pisos existentes e remoção dos pisos indevidos 

(cimentados e pisos), tendo assim uma qualidade estética.  

• Restauração da pintura da fachada, valorizando a estética do mesmo 

edifício;  

 

 

 

2.0 Objeto:  

O objeto destas especificações é a obra de reforma da quadra 

poliesportiva do povoado feirinha. 

 

3.0 Descrição sucinta da obra: 

A obra consistirá na Reforma da quadra, que contemplará os serviços 

de: Demolições, retirada). Piso de alta resistência. Pintura contemplando 

(Pintura de piso, pintura PVA, pintura acrílica).  

placas da obra  
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Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros, 

correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem 

fornecidos pela Equipe Técnica. 

 

As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão 

fornecidos, cabendo sua execução e colocação por conta da Construtora. 

 

A Equipe Técnica indicará, em campo, os locais adequados para a colocação 

das placas. 

 

 

4.0 MATERIAIS. 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada. 

Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. 

As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, 

admitindo-se outras previamente aprovadas pela fiscalização. 

 

 

5.0 DEMOLIÇÕES  

5.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS. 

É previsto o serviço de demolição de alvenaria de tijolo furado (conforme 

indicado no projeto). O serviço deverá ser feito utilizando equipamentos 

ferramentas e equipamentos adequados. 

 

6.0 REMOÇÕES. 

6.1 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA 

A pintura será removida com auxílio de espátulas, lixas e liquido 

removedor (diluente). 

 

 

7.0 PINTURA  
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7.1 PINTURA EPOXI. 

O piso da quadra, indicado no projeto, receberá pintura do tipo epóxi, 

quem tem como objetivo mais durabilidade e facilidade para limpeza..  

 

7.2 PINTURA ACRÍLICA. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente 

secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se 

destina. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade de cor clara e 

deverão ser usadas nas cores originais de fábrica, devendo ser evitado misturas 

na obra, salvo autorização expressa do proprietário. Antes da aplicação de tinta 

de acabamento, a superfície receberá uma demão de selador ou outro líquido 

preparador de superfície, mesmo que esta tenha sido emassada. Em caso de 

superfície muito porosa, aplicarão uma demãos de selador. Serão aplicadas três 

demãos de tinta necessárias para um perfeito acabamento, deixando secar entre 

as demãos.  

7.3 PINTURA LATEX, DUAS DEMÃOS.  

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, lixadas e 

definitivamente secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de 

pintura a que se destina. As superfícies só poderão ser pintadas quando 

perfeitamente enxutas. As tintas a serem empregadas serão de primeira 

qualidade de cor clara e deverão ser usadas nas cores originais de fábrica,  

 

devendo ser evitado misturas na obra, salvo autorização expressa do 

proprietário. Antes da aplicação de tinta de acabamento, a superfície receberá 

uma demão de selador ou outro líquido preparador de superfície, mesmo que 

está tenha sido emassada. Em caso de superfície muito porosa, aplicarão duas 

demãos de selador. Serão aplicadas duas demãos de tinta necessárias para um 

perfeito acabamento, deixando secar entre as demãos. Lixar para eliminar 

farpas.  

7.4 PINTURA EM SUPERFICIE METÁLICA.  
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A pintura será em esmalte sintético. As peças metálicas será pintada 

utilizando compressor ou equipamento para pintura, passando duas mãos de 

esmalte sintético e uma demão de fundo óxido de ferro. 

 

7.5 Pintura e Demarcação 

 

 A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta 

específica para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas 

para os respectivos esportes conforme planta de marcação. 

 A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente 

seco e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de 

no mínimo 24 horas. 

7.6 Alambrados – Possuirão montantes verticais em tubo de ferro 

galvanizados com bitola de 21/2” (duas polegadas e meia) e montantes 

horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas)  

altura de 3,70m (três metros e setenta centímetros) chumbados em mureta de 

alvenaria com altura de 0,30m (vinte centímetros), com montantes verticais a 

cada 3,00m (três metros) e travamentos nas extremidades, com aplicação de 

anti corrosivo (whasiprime),  e pintura esmalte sintético brilhante cor verde. A tela 

metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, revestida com camada 

plástica  

 

na cor verde, malha 2” e fio 12 BWG e fixada nas extremidades dos tubos através 

amarração com arame galvanizado fio 12 BWG revestido com camada plástica 

na cor verde, conforme especificação em projeto.   

 

 

 

 

Santa Luzia D’ Itanhy, 17 de dezembro 2019. 
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ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: 

 

_______________________________________________________________ 

 


