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                      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

                                           GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO :  SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
OBRA  :  REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JACINTA PIRES  

LOCAL: VILA CASA DE TÁBUA 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 

os Serviços de Reforma da Quadra da Escola Jacinta Pires na Vila Casa de 

Tábua, município de Santa Maria das Barreiras. As especificações destinam-

se definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem  executados   

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 

específicas e normas da ABNT. 

 

1.0 - SERVIÇOS INICIAIS 

 

2.1 – Demolição de Piso Cimentado: 

         

Todo o piso em cimentado da quadra de esportes existente será removido. 

2.2- Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1 km em caminhão 

basculante 6 m³. 

 Todo entulho proveniente da demolição do piso será removida do local com 

carga manual utilizando caminhão basculante. 

2.3 -  Placa da Obra 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 3,0 m e afixada em vigotas de 

madeira. 

 

2.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

2.1- Mobilização 

Os serviços de Mobilização compreendem o transporte de pessoal e        

equipamentos até o local da obra. 

2.2- Desmobilização 

Os Serviços de Desmobilização compreendem a retirada de todos as sobra de                     

material , equipamento e pessoal da obra. 

3.0- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A obra terá permanentemente a presença de encarregado e almoxarife e terá o 

acompanhamento de engenheiro semanalmente. 
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4.0- REVESTIMENTOS 

 

4.1- Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concerto como em alvenaria de 

paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400 litros. 

Todas as paredes que tiverem o reboco removido, serão chapiscadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com areia grossa de 3 mm até 5 mm 
de diâmetro, com predominância de grãos de diâmetro de 5 mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a 

executar diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da 

argamassa antes do seu emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que 

apresentar vestígios de endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da 

chapiscagem. Eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, funilagem) e outras 

impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a 
superfície e a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 
 
4.2- Massa Única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes de ambientes com áreas maior que 10 m², espessura de 20 
m, com execução de taliscas .  
Todas as paredes e superfícies em concreto armado(exceto pilares de 
cobertura), levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina e vedalit no 
traço 1:2:8.  

As paredes antes do início do reboco devem estar  concluídas, chapiscadas, mestradas 

e deverão ser convenientemente molhadas. A espessura do reboco deverá ter o 

máximo de 20 mm. 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 

desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente 

lisa e uniforme. 

5.0- PAVIMENTAÇÃO 

5.1- Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico com espessura de 7 cm, incluindo 

junta de dilatação em polurietano. 

Será realizado da seguinte forma: 

- Compactação do Aterro, colocação de mestras para nivelamento do piso, 

colocação de malha de ferro 3.4 mm e lançamento de concreto fck = 20 Mpa, 

espalhamento e regularização com régua de alumínio e após inicio da 

secagem será lixado com máquina de polir piso, após a cura será feira 

abertura de juntas com lixadeira elétrica e preenchida com juntas de 

poliuretano.  
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6.0 – ESQUADRIAS 

 

6. 1- Alambrado para quadra poliesportiva estruturado por tubos de aço 

galvanizado com costura DIN 2440, diâmetro 2” com tela de arame galvanizado 

fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm. 

No entorno da quadra sobre a mureta será executado alambrado com estrutura 

em tubo de ferro galvanizado 2” com malha em arame galvanizado nº 14 BWG 

formando malhas # 5 x 5 cm  conforme projeto arquitetônico. 

 

7.0- PINTURA 

 

Normas Gerais: 

 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. 

 

Serão cuidadosamente limpas, e preparadas para o tipo de pintura a que se 

destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente 

estiver perfeitamente seca. 

 

Deverão ser evitadas escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado. 

 

Serão dadas quantas demãos forem necessárias para que toda a superfície 

pintada apresente, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 

tonalidade e brilho (fôsco, semi-fôsco e brilhante). 

 

  7.1 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas          

demãos AF- 06/2014. 

         As paredes da mureta da quadra serão pintadas em tinta acrílica em duas 

demãos. 

    7.2- Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa 

AF- 06/2014. 

    Antes da pintura, as paredes serão lixadas e aplicada fundo selador acrílico. 

7.3-Pintura Acrílica em piso cimentado duas demãos. 

 O Piso da Quadra será pintado e demarcado com Tinta Acrílica para piso. 

7.4- Pintura esmalte fosco duas demãos sobre superfícies metálicas incluso 

uma demão de fundo anticorrosivo (utilização de revolver ar comprimido) 

O alambrado e estrutura de cobertura serão pintadas com esmalte sintético 

fosco duas demãos sobre fundo anticorrosivo – uma demão. 
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NOTA: Se na segunda demão as pinturas não apresentarem recobrimento 

perfeito, deverá ser executada uma terceira demão e tantas quantas forem 

necessárias para seu perfeito acabamento. 

 

 

8.0 – SPDA 

 

8.1- Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores- 35,00 mm²- fornecimento e 

instalação. 

Será em cabo de cobre nu 35,00 mm², classe de tensão 750 V.Malha de Terra 

8.2- Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores- 25,00 mm²- fornecimento e 

instalação. 

Será em cabo de cobre nu 25,00 mm², classe de tensão 750 V.- Subidas 

8.3-Haste Coperweld 5/8” x 3,00 m com conector 

Será em cobre diâmetro 5/”, conforme normas ABNT  

 
8.4- Caixa de Inspenção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm 
revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:40 e= 2,0 cm, 
com tampa de concreto 15 mpa tipo c- escavação e confecção. 
 

           - Caixa em alvenaria de tijolo maciço nas dimensões 60x60x60 cm com 
tampa de concreto, rebocada internamente, conforme descrição para proteção das 
hastes de aterramento.. 

 

10.0 – DIVERSOS 

 

10.1- Conjunto traves para salão e volley 

Serão fornecidos traves e mastros em tubo de ferro 3” 

10.2- Tabela para basquete 

O suporte da tabela será concreto armado com tabela em madeira maciça 

macheada aparelhada com contorno em cantoneira 1” # 3/16”.  

 

11.0 - LIMPEZA DA OBRA 

 

Normas Gerais: 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Deverão 

apresentar funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e 

aparelhos. 

 

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela Construtora. 

 

. 

Santa Maria das Barreiras, março  de 2015. 
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