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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Tipo de ensino: Educação Básica. 

Pré-obra: (62578) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013. 

Município: União da Vitória – PR. 

Obra: (1008773) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013. 

Termo de Compromisso PAC: 208563/2014. 

 

 De acordo com os levantamentos realizados in loco, a Secretaria de Planejamento elaborou 

o presente termo que faz referência à nova licitação para a conclusão da obra supracitada, uma vez 

que serviços pontuais devem ser realizados, bem como, para demonstrar memoriais de cálculo e 

justificativas técnicas daquilo que foi vistoriado e constatado no local. 

Com base nas retificações necessárias, a pasta técnica da prefeitura viu a necessidade do 

reajuste dos valores unitários da planilha original, já que o convênio traz valores base de 2013, por 

conseguinte, se mostram defasados com o mercado. 
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1.0 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 O abrigo provisório deve ser reformado e deixado em condições para os colaboradores, 

estoque de materiais e ferramentas. A reforma consiste em troca de 12 chapas de compensado 

devido ao estado que se encontra. 

 

 

 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

 Já executado pelo primeiro contrato. 

 

INFRAESTRUTURA 

 Já executado pelo primeiro contrato. 

 

SUPERESTRUTURA 

 Deverá ser previsto a execução dos pilares e vigas junto à parede de fechamento frontal 

(cobogós – elementos vazados), demais peças estruturais já foram executadas. 
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PAREDES E PAINEIS 

 

 Além dos itens não executados, está previsto o fechamento em alvenaria do local que não 

foi executado no primeiro contrato, sendo nos cantos dos vestiários, em uma área de 3,00m² em 

cada vestiário. 
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COBERTURA 

 

 A cobertura executada apresenta alguns empenamentos de terças, pontos com a presença 

de ferrugem, e apoios nas cabeças dos pilares que necessitam de reforço estrutural.  

 

 Para a execução do reforço foi previsto a solda de chapa 5/16” 120x1800 em ambos os 

lados da treliça, fazendo um fechamento do vão que ficou entre o dorso inferior da treliça e a 

cabeça do pilar de concreto. A solda fará a ligação entre a estrutura metálica e o pilar, por meio de 

ancoragem chumbada anteriormente,  conforme esquema abaixo: 

 

     

 

 A estrutura metálica deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados e 

serem entregues em perfeito estado de funcionamento e execução, devendo conter a ART da 

fabricação e montagem das estruturas. 

 

 A estrutura deve ser limpa por meio de lixamento mecânico, eliminando todos os pontos de 

ferrugem / oxidação. Deve ser inspecionada e completamente recuperada, com a aplicação de 

pintura e produtos protetores (zarcão ou similar), após a devida limpeza e retirada de material 

oxidado nos arcos treliçados e terças. 
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  A estrutura deverá ser verificada quanto sua integridade, forma e aspectos estruturais antes 

do reaproveitamento, a fim de garantir a qualidade do produto final e principalmente sua 

segurança durante o uso pretendido.  

 

 Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 

umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 

laminação, furos, etc... 

 

 Toda estrutura metálica deverá ser pintada com pintura esmalte sintético, pelo menos duas 

demãos, sobre superfície metálica, incluindo proteção com zarcão.  

 

Normas técnicas relacionadas: 
 

NBR 5004, Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica; 

NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, resistentes à corrosão 

atmosférica, para uso estrutural – Requisitos;  

NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 

NBR 6649, Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

NBR 6650, Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural; 

NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais; 

NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina; 

NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de 

enxofre; 

NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; 

NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – 

Procedimento; 
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NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio; 

 

ESQUADRIAS 

 Deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo, orçamento e projetos 

originais. 

 

REVESTIMENTOS 

 Item como “Chapisco c/ Argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.=5mm p/ 

parede” deverá ser complementado em alguns panos de fachada (foto abaixo), e demais itens de 

acordo com o contrato anterior. 

 

     

 

PISOS 

 Deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo, orçamento e projetos 

originais. 

 

PINTURA 

 Como já descrito no item “COBERTURA” a estrutura deve receber nova pintura e em alguns 

locais a aplicação de primer epóxi (locais onde a limpeza da estrutura retirar materiais oxidados e 
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for necessária a pintura), demais itens deverão ser executados de acordo com o memorial 

descritivo, orçamento e projetos originais. 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 Apesar de alguns locais já possuírem algumas ligações hidráulicas (tubos, registros, 

conexões) a Secretaria de Planejamento optou pela retirada destes materiais e a realização de nova 

instalação para garantir a qualidade e correto funcionamento do sistema, pois na visita in situ, foi 

observado que grande parte das instalações encontrava-se avariada. Os itens devem ser instalados 

de acordo com os projetos, memoriais e normas relacionadas. 

 

          

 

DRENAGEM PLUVIAL 

 Deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo, orçamento e projetos 

originais. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 Apesar de alguns locais já possuírem alguns eletrodutos e/ou caixas de passagem, a 

Secretaria de Planejamento optou pela retirada destes materiais e a realização de nova instalação 

para garantir a qualidade e correto funcionamento do sistema, pois na visita in situ, foi observado 
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que grande parte das instalações encontrava-se avariada. Os itens devem ser instalados de acordo 

com os projetos, memoriais e normas relacionadas. 

     

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 Deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo, orçamento e projetos 

originais. 

 

SERVIÇOS DIVERSOS 

 Deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo, orçamento e projetos 

originais. 

 

 

 

União da Vitória, 08 de dezembro de 2017. 

 

 

Engº André Otto Hochstein 

Diretor de Mant. Construção e Obras P. Decreto 32/2017 

 


