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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para elaboração de projeto de demolição do Ginásio de 

Esportes da Unidade Operacional Sesc Doca. 

A demolição será realizada na Rua Senador, Manol Barata, 1873-Reduto, Belém-PA.  

2. OBJETIVO 

Este Termo de Referência têm por finalidade estabelecer critérios e direcionamentos 

para a elaboração de projeto de demolição, contemplando toda a edificação, no que se refere às 

vigas e pilares em concreto armado, fundações, estruturas e superestruturas, cobertura, 

esquadrias em geral, escadas, rampas, paredes em concreto armado, revestimentos, alvenaria, 

lajes, pisos, remoção de louças e metais, equipamentos, remoção de entulho e limpeza geral, 

com área de A= 2.324,48m², obedecendo todas as normas e legislações, tanto no âmbito, 

federal, municipal e estadual. 

O desenvolvimento dos trabalhos será monitorado pela Coordenação de Projetos Obras 

e Manutenção – CPOM do Sesc-DR-PA e deverá seguir as etapas previstas neste termo. 

O Projeto Executivo e todas as suas Etapas Preliminares, serão de total 

responsabilidade da empresa CONTRATADA, devendo conter, dentre outros, desenhos, 

especificações técnicas, memórias de cálculo, autorizações e licenças da administração pública, 

e deverá seguir as normas legais e técnicas necessárias, sejam da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, dos órgãos da Administração Pública, de Concessionárias ou de 

qualquer outro pertinente. 

 

1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

O plano de demolição deverá atender os serviços mínimos abaixo: 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Administração Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção 

Página 3 de 11 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010  

www.sesc-pa.com.br 

1.1 Deverá haver integral reciclagem de todos os resíduos dos prédios, inclusive de 

concreto armado e alvenarias de blocos de argamassa ou cerâmicos, conforme projeto-

tipo específico; trituração e transporte dos resíduos triturados das alvenarias e do 

concreto armado de lajes, vigas, pilares, fundações e demais elementos estruturais. As 

escavações realizadas das fundações devem ser preenchidas e adensadas com material 

mais fino resultante da britagem do concreto e da alvenaria demolidos, para aguardar a 

execução do projeto de fundação selecionado e, devendo ser nivelado e adensado, para 

evitar a degradação da fundação atual. Os serviços incluem a destinação dos resíduos 

não utilizáveis para condicionamento próprio, em conformidade com a legislação 

ambiental vigente e remoção de todas as fundações e preparo do terreno para 

construção. Nenhum material deve ser deixado quando da retirada da fundação que 

impeça a execução da nova fundação, constituindo-se isto em garantia dos serviços 

realizados – obrigando-se a contratada a ressarcir pelos ônus da retirada de materiais ou 

executar por si própria, a critério do Sesc; 

1.1.1 Os serviços a serem prestados incluirão a segregação in loco de materiais, e 

beneficiamento através de fragmentação do concreto e alvenaria, os quais serão 

disponibilizados para a Prefeitura de Belém. Não será aceita demolição manual 

de nenhuma parte dos edifícios; 

1.2 A segregação dos materiais da demolição deve contemplar a separação dos mesmos em 

três grupos com as destinações abaixo especificadas: 

 

1.2.1 Materiais resultantes de limpeza de vegetação local e lixo existente, no raio de 8m 

em torno dos blocos-tipo a serem demolidos; limpeza interna aos blocos quando 

possível de se realizar e materiais diversos resultado da demolição. Estes materiais 

serão destinados à CTR (Controle de Transportes de Resíduos) mais próxima ou 

que ofereça melhores condições logísticas de armazenamento adequado. 

1.2.2 Alvenaria e concreto resultantes da demolição serão reciclados com britador de 

impacto e destinados à Prefeitura de Belém, devendo ser deslocados para terreno da 

municipalidade. Os materiais britados devem ter uma granulometria inferior a 

0,075m para 20% do material processado, 0,03m para 30% do material processado 

e inferior a 0,03m para 50% do material processado. A separação dos finos será 

destinada exclusivamente para preenchimento e regularização compactada do 

terreno, sob o local das fundações. 

1.2.3 A ferragem do concreto armado deve ser retirada pela pulverização do concreto 

armado e destinada para reciclagem em indústrias com forno de fundição. 

1.3  Toda a destinação de materiais deve ser gerenciada e controlada por manifestos 

devidamente caracterizados com: assinatura do responsável técnico da Contratada; 

placa do veículo, nome RG e CPF do condutor; nome, RG e CPF do receptor; local de 

recepção; documentação fotográfica de cada viagem, na saída do veículo; devendo ser 

atendido o PGRCC elaborado e aprovado pela Prefeitura de Belém para a respectiva 

obtenção do alvará de demolição. A legislação ambiental a ser atendida será a do 

CONAMA e da Prefeitura de Belém. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Administração Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção 

Página 4 de 11 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010  

www.sesc-pa.com.br 

1.4        Os serviços a serem orçados incluem as seguintes atividades e fornecimentos: 

 

1.4.1 Isolamento das áreas de serviço. 

 

1.4.2 Limpeza das áreas de demolição, com retirada de vegetação, entulhos, móveis de 

madeira, madeiras, plásticos, etc. 

 

1.4.3 Demolição de edificações com escavadeiras hidráulicas com rompedor hidráulico e 

com tesoura hidráulica. 

 

1.4.4 Fragmentação do concreto armado com a retirada das ferragens, metais e pvc para 

destinação à reciclagem. 

 

1.4.5 Remoção dos resíduos gerados com a demolição, que não forem reutilizados ou 

reciclados para uso no local do serviço ou destinados à Prefeitura Municipal de 

Belém, para o CTR que ofereça as melhores condições logísticas. 

 

1.4.6 A comprovação das remoções desses materiais deverá ser devidamente comprovada 

através de manifestos devidamente caracterizados com: assinatura do responsável 

técnico da Contratada; placa do veículo, nome RG e CPF do condutor; nome, RG e 

CPF do receptor no CTR de recepção; documentação fotográfica de cada viagem, 

na saída do veículo; devendo ser atendendo o PGRCC elaborado e aprovado pela 

Prefeitura de Belém para a respectiva obtenção do alvará de demolição. 

 

1.5 Definição de equipe mínima: 

 

Equipe mínima de profissionais permanentes na obra, o restante será de acordo com 

plano de demolição: 

01 Engenheiro Civil; 

01 Técnico em segurança do trabalho (02 expedientes); 

01 Operador de escavadeira hidráulica, dependendo das máquinas escolhidas no plano 

de demolição; 

01 Operador de escavadeira com tesoura/rompedor; 

01 Operador de pá carregadeira; 

01 Operador de britador móvel; 

04 Ajudantes; 

Dimensionar o número de vigias nos finais de semana e dias úteis. 

 

Obs: A definição acima é apenas um modelo. A programação da equipe permanente 

será estabelecida pelo plano de execução elaborado pela CONTRATADA. 
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1.6  Reciclagem de alvenaria e concreto com britador móvel de impacto adequado à 

geração de uma brita graduada, adequada para terraplenagem. 

 

1.6.1 Transporte dos resíduos da demolição de concreto armado e alvenaria para terreno 

da Prefeitura de Belém ou CTR. 

 

1.6.2 Elaboração do PGRCC e obtenção dos Alvarás de demolição de todos os edifícios 

junto à Prefeitura Municipal de Belém. 

 

1.6.3 Rigoroso e detalhado registro fotográfico de todas as atividades realizadas para 

documentação e auditoria dos serviços, com, no mínimo, 20 fotos por dia das 

atividades por edifício a ser demolido. Registro fotográfico detalhado da remoção 

da função e re-aterro compactado. 

 

1.6.4 Fornecimento de banheiros químicos para a Obra, em número compatível com o de 

pessoas envolvidas, conforme legislação e normalização do MT NR 18, aplicáveis, 

com limpeza periódica de 03 vezes por semana. 

 

1.6.5 Elaboração de plano de execução e segurança assinado pelo Eng. Civil responsável 

pelo serviço. 

 

1.6.6 Seguro de vida em grupo para toda a mão de obra utilizada, incluindo a utilizada no 

transporte de resíduos. 

 

1.6.7 Seguro garantia para execução dos serviços. 

 

1.6.8 Plataforma de enlonamento para as caçambas, em estrutura metálica. 

 

1.6.9 Fornecer toda documentação e registro da mão de obra contratada para o serviço, 

incluindo transportadores, com a comprovação em cada medição para liberação 

parcial de recursos e ao final da obra do recolhimento dos encargos trabalhistas de 

toda a mão de obra envolvida. 

 

1.6.10 Providenciar junto a Equatorial o desligamento das instalações elétricas que afetem 

as demolições dos edifícios contratados, no perímetro de segurança de 12 m ao 

redor de cada prédio. 

 

1.6.11 Isolamento das áreas em perímetro de segurança onde os serviços serão executados, 

com cerquite de 1,2 m de altura, de material plástico de forma que se previnam a 

entrada de pessoas não autorizadas na área de risco, fixada por uma distância de 

12m em torno dos edifícios a serem demolidos. 
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1.6.12 Durante a ação das máquinas, operários se posicionarão ao longo do perímetro de 

segurança definido pela colocação de cerquite para, com o uso de 

intercomunicadores, manterem rígido controle do perímetro, impedindo a entrada 

de pessoas não autorizadas na área de risco. 

 

1.6.13 Demolição de edificações - superestrutura e fundações - com escavadeiras 

hidráulicas, com rompedor hidráulico e com tesoura hidráulica. 

 

1.6.14 Fragmentação do concreto armado com a prévia retirada das ferragens, metais, 

madeira e pvc para destinação à reciclagem. 

 

1.6.15 Remoção dos resíduos gerados com a demolição, que não forem reutilizados ou 

reciclados para uso na obra, para terreno cedido pela Prefeitura Municipal de 

Belém, de conformidade com o PGRCC elaborado e aprovado. 

 

1.6.16 Reciclagem de paredes de alvenaria de blocos de argamassa ou cerâmicos e de lajes 

e retículas de concreto armado, com britador móvel de impacto, adequado à geração 

de uma brita graduada, para, a critério do Sesc, serem os resíduos britados usados 

na região do serviço ou doados à Prefeitura Municipal de Belém, para execução ou 

reparo de vias públicas, conforme entendimentos formalmente firmados, ou a 

terceiros, desde que se garanta o pleno cumprimento da legislação ambiental, de 

conformidade com o PGRCC. 

 

1.6.17 Na hipótese de cessão dos resíduos reciclados a terceiros, a FISCALIZAÇÂO 

deverá ser previamente e formalmente consultada, devendo ser 

pormenorizadamente fornecidos todos os elementos informativos que comprovem a 

cessão, incluindo o endereço, a finalidade, o destinatário – pessoa física ou jurídica 

– assim como toda e qualquer informação complementar que comprove a plena 

observância ao PGRCC aprovado. Só poderá ser feita a cessão a terceiros após a 

devida anuência da FISCALIZAÇÃO, analisadas as informações formalmente 

fornecidas. 

 

1.7  Forma de execução: 

 

1.7.1 Isolamento de cada área de demolição, devendo ser executada, conforme 

cronograma definido no plano de demolição a ser apresentado pela 

CONTRATADA. 

 

1.7.2 A demolição deverá priorizar a remoção, a partir das regiões superiores para as 

inferiores da superestrutura do ginásio, de paredes e elementos estruturais de 

concreto armado e, em seguida, caixas d´aguas, mitigando-se todo e qualquer risco 

de acidentes, ou outro critério julgado porventura mais seguro, a ser estabelecido no 

projeto. 
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1.7.3 A demolição será executada com a separação da alvenaria de blocos cerâmicos dos 

elementos de concreto armado.  

 

1.7.4 A demolição mecânica será executada com escavadeiras hidráulicas com tesoura e 

Rompedor. 

 

1.7.5 Os trabalhos contemplarão a separação de vigas e pilares de concreto armado da 

alvenaria de blocos cerâmicos, para demolição do concreto e remoção das 

armaduras. 

 

1.7.6 Será realizado o transporte da alvenaria para uma área específica de britagem a ser 

locada no canteiro de serviços, de acordo com as melhores condições logísticas, a 

serem definidas pela Contratada, após a separação do conteúdo de lajes, vigas e 

pilares de concreto armado. 

 

1.7.7 A britagem será precedida de umidificação do material a ser britado com água para 

redução do conteúdo de poeira. 

 

1.7.8 Será promovida a remoção das armaduras das peças de concreto armado, com corte 

das ferragens com tesoura e tesouras elétricas de corte de vergalhão. As armaduras 

que não puderem ser removidas com tesouras e tesouras elétricas deverão ser 

removidas no próprio processo de fragmentação, no britador móvel de impacto. 

 

1.7.9 Haverá o devido acondicionamento em contêineres apropriados para posterior 

remoção, das ferragens livres de concreto, para transporte e reciclagem em 

indústrias com forno de fundição. 

 

1.7.10 Realizar-se-á a total retirada dos entulhos (plásticos, tubos, madeiras, metais etc.), 

devendo ser dada aos mesmos a devida destinação, conforme plano gestor de 

resíduo da construção civil - PGRCC, de acordo com a legislação pertinente do 

CONAMA. 

 

1.7.11 O Plano de Execução da Demolição do ginásio, incluindo fundações e caixas 

d’águas, será devidamente detalhado em peça técnica a ser fornecida pela 

CONTRATADA, no prazo de até 3 (três) dias da data de assinatura do presente 

instrumento contratual, devendo ser submetido para análise e eventual acatamento 

pela FISCALIZAÇÃO, sendo tal documento o que orientará a ordem de execução 

dos serviços. 

 

1.7.12 A execução dos serviços contemplará a britagem separada das alvenarias e do 

concreto armado, além do armazenamento em separado dos citados materiais 

britados. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Administração Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção 

Página 8 de 11 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010  

www.sesc-pa.com.br 

 

1.8 Programa de segurança 

 

1.8.1 A CONTRATADA deverá estabelecer os requisitos ideais em matéria de 

Engenharia de Segurança do trabalho, que serão observadas no desenvolvimento 

dos serviços pelo estabelecimento de procedimentos, procurando garantir a 

preservação da integridade física do pessoal diretamente envolvido nas ações, bem 

como do patrimônio de edificações circundantes. 

 

1.8.2 Antes do início dos serviços a contratada deverá informar formalmente, por escrito, 

à FISCALIZAÇÃO eventuais óbices porventura detectados, dentro do raio de 

influência do necessário perímetro de segurança ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 

1.8.3 Os transportes dos resíduos serão feitos com o emprego de pá carregadeira e 

caminhões basculantes 6x4. 

 

1.8.4 Matérias como sucatas serão transportadas por empresas registradas e credenciadas 

junto aos órgãos ambientais na reciclagem e reaproveitamento de materiais. 

 

1.8.5 O plano de segurança será detalhado, para prévia análise e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

1.9 O PS (Plano de Segurança) será apoiado legalmente nas medidas especiais de 

segurança que serão definidas por engenheiro de segurança, estando contidas na CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho), conforme suas últimas atualizações, oriundas do 

Ministério do Trabalho. O estabelecido neste PS (Plano de Segurança) terá o 

envolvimento de todos, inclusive de empresas eventualmente subcontratadas para 

transporte de materiais, devendo dar pleno cumprimento a todos os dispositivos legais e 

normativos vigentes, durante as execuções de tarefas previstas em contrato. Todas as 

atividades serão acompanhadas por um técnico de segurança permanente na obra e 

suportadas por um engenheiro civil. O PS (Plano de Segurança) definirá todos os 

treinamentos e ordens de serviços para toda a mão de obra a ser utilizada no serviço de 

demolição e, conjuntamente com a engenharia, definirá o plano e procedimentos da 

demolição. 

 

1.10 Além dos aspectos de segurança e treinamento é imprescindível considerar a 

legislação ambiental e suas aplicações sobre os serviços, devendo englobar a demolição 

como um todo. O documento fundamental para isto é o PGRCC, a ser aprovado pela 

Prefeitura do município de Belém. O PGRCC (plano de gerenciamento dos resíduos da 

construção civil) deve contemplar os serviços de demolição como um todo. Dessa 

forma o PGRCC deverá ser elaborado por profissional habilitado, contratado pela 

Contratada, e devidamente acompanhado pela mesma. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Administração Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção 

Página 9 de 11 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010  

www.sesc-pa.com.br 

 

1.11 Como diretriz, o PGRCC deverá contemplar o atendimento às Legislações 

Municipal e Federal, ou seja, a Lei 17.072/2005, a Resolução CONAMA 307/2002 e a 

Lei 12.305/2010, e ainda, a NBR 10004/2004 da ABNT que classificam os resíduos 

sólidos e os respectivos graus de risco ao meio ambiente e à saúde pública, no 

manuseio, transporte e acondicionamento dos mesmos. 

 

1.12 A análise da Legislação define de forma clara a seguinte priorização: 1- Não 

gerar resíduos; 2- Reduzir sua geração; 3- Reciclar resíduos; 4- Reutilizar resíduos e 5- 

Transportar e dispor corretamente os resíduos gerados. 

 

1.13 De uma forma também clara a resolução 307 do CONAMA, em seu artigo V, 

incentiva a reinserção de resíduos reutilizáveis ou reciclados no processo produtivo, e 

isto naturalmente gera economia. 

 

1.14 O planejamento dos serviços de demolição do ginásio deverá ser norteado pelo o 

atendimento à legislação ambiental; pelos custos envolvidos e pelo preparo para 

reutilização tecnicamente correta dos resíduos reciclados. 

 

1.15 Procedimentos gerais: 

 

1.15.1 As atividades deverão ter inspeções permanentes nas áreas de obras, sob os devidos 

cuidados, do ponto de vista da Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, 

zelando-se para que o previamente planejado e estabelecido seja cumprido com 

todos os requisitos de segurança. 

 

1.15.2 As áreas de operações e trabalhos deverão ser mantidas arrumadas, de acordo com 

as necessidades das tarefas executadas diariamente e, com permanente remoção 

local dos resíduos decorrentes do desenvolvimento dos serviços. 

 

1.15.3 Não será permitido levar ou ingerir alimentos e bebidas alcoólicas nas frentes de 

trabalho. 

 

1.15.4 Os veículos motorizados deverão obedecer rigorosamente às normas e diretrizes 

estabelecidas no Plano de Execução da Demolição e PGRCC, não ultrapassando a 

velocidade permitida e não estacionando em locais proibidos e prejudiciais ao 

trafego de veículos ou pessoas. 

 

1.15.5 Os serviços deverão ter permanente acompanhamento de engenheiro civil na obra, 

principalmente nas etapas mais críticas. 

 

1.16 Quanto ao registro dos serviços no CREA/PA: 
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1.16.1 Tanto em relação à elaboração do PGRCC quanto em relação aos serviços de 

demolição, PS (Plano de Segurança) deverão ser preenchidas, assinadas e 

devidamente registradas no CREA/PA as respectivas ARTs - Anotações de 

Responsabilidade Técnica, através das quais se formalizam as responsabilidades 

pelo projeto e execução dos serviços, em conformidade com os balizadores técnicos 

vigentes da A.B.N.T. e legislação pertinente. 

 

1.16.2 Este termo de referência define as exigências mínimas para elaboração de projeto 

de demolição do Ginásio da Unidade Operacional Sesc Doca. Só não será atendida 

a listagem acima, se a CONTRATADA, comprovar que não há a necessidade do 

atendimento as orientações.  

 

1.17 A CONTRATADA deverá elaborar orçamento sintético e analítico dos serviços 

necessários, em conformidade com as diretrizes de orçamento de obras do Tribunal de 

Contas de União. Deverá ser priorizada a utilização da base de preços Sinapi ou Sedop 

para precificação dos serviços. Na ausência de preço de insumo, somente então deverá 

ser recorrida outra fonte de preço de mercado de insumo. No caso de cotação de preço 

deverão ser utilizadas, no mínimo, 03 propostas de preço de fornecedores do referido 

insumo, as quais deverão ser entregues junto com o orçamento. Deverá ser entregue 

ART- Anotação de Responsabilidade Técnica da referida ornamentação. Elaborar 

cronograma físico financeiro.  

 

1.18 A CONTRATADA deverá emitir todas as ART’s pertinentes a todas as licenças 

e autorizações para a execução dos serviços, devidamente assinadas e quitadas. 

 

1.19 O Sesc disponibilizará o levantamento arquitetônico com a planta baixa geral de 

todos os pavimentos, cortes, elevações e especificações. 

 

1.20 A CONTRATADA deverá elaborar consulta prévia para verificação, tanto no 

âmbito federal, estadual e municipal, se o bem imóvel é de interesse à preservação, 

comprovar a consulta. 

 

 

 

Belém-PA, 02 de agosto de 2021. 

 

   

__________________________________ 

 

Diego Oliveira da Silva 

Arquiteto 

CAU 107097-5 
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Aprovado, em ___ de __________ de _____. 

 

__________________________________ 

João Manoel de Oliveira Pereira 

Diretor Administrativo 


