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JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDIFICAÇÕES DA PMMG 

(REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS DESCOBERTAS DO CTPM – UBERABA ) 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
 
Este documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas, 
termo de referência e foi trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de 
Materiais da Policia Militar de Minas Gerais - PMMG a Lei 8.666/93. 

 
 

2. EQUIPAMENTOS E JUSTIFICATIVAS 
 
Esse documento se aplica aos projetos executivos elaborados pela equipe de 
Engenheiros da 5ª RPM, vinculados à Seção Logística da 5ª RPM. A seguir são 
apresentadas as justificativas com seus respectivos embasamentos técnicos para 
aquisição de equipamentos que fazem parte do escopo da edificação, no decorrer da 
obra. Sendo eles: 
 
2.1 Estrutura de basquete com acessórios (traves metálicas);  
2.2 Tabela de basquete acrílico com aro flexível e rede;  
2.3 Baliza de voleibol/peteca com acessórios e rede; 
2.4 Baliza de futebol (reforma e fornecimento de rede); 
 
 
A instalação destes materiais / equipamentos durante a obra é fundamental, uma vez 
que interfere diretamente na infraestrutura da edificação. Quando as fixações e 
instalações  acontecem durante a obra, a qualidade do acabamento fica superior e os 
custos ficam menores, pois somente após a instalação dos mesmos, que poderão ser 
realizados serviços de acabamento, como: correção nos pisos de concreto e pintura 
das quadras poliesportivas, tanto das demarcações quanto dos pisos dos tabuleiros, 
conforme escopo da obra. 
 
Caso a instalação destes equipamentos e materiais seja feita após a entrega da obra, 
com toda parte de acabamento já finalizada, alguns serviços já concluídos deverão 
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sofrer intervenções, como: remoção e recolocação de piso de concreto e realização 
de nova pintura das demarcações e dos pisos dos tabuleiros das quadras 
poliesportivas. 
 
Além do custo dessas intervenções descritas no parágrafo anterior, também deverá 
ser avaliada a questão da garantia dos materiais e serviços entregues pela 
Contratada, pois como a empresa instaladora dos equipamentos deverá intervir em 
alguns serviços já entregues, impactando a garantia dos serviços executados e 
entregues pela empresa Contratada; assim  não ficarão com a mesma qualidade 
quando é feito algum tipo de "remendo” na instalação, trazendo prejuízo para a 
estética da edificação, comprometendo o resultado final da obra em qualidade, custo 
e prazo. 
 
Sendo assim, a instalação destes equipamentos durante a obra é imprescindível, em 
face dos motivos acima elencados.  
 
 

Uberaba de 26 de outubro de 2021. 
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