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1. JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos equipamentos e experimentos visa implantar a sala Sesc Ciências na 

Unidade Operacional Sesc Ananindeua, objetivando a disseminação do conhecimento de diversos 

temas voltados para Física, bem como incentivar a juventude perante pesquisas científicas, 

utilizando experimentação e demonstração de diversos fenômenos físicos.  

2. OBJETO 

A presente licitação tem como objeto o fornecimento de equipamentos de laboratório para 

utilização na sala Sesc Ciências da Unidade Operacional Sesc Ananindeua. 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

3.1. BANCO ÓPTICO LINEAR 

1. Discriminação 

Banco Òptico Linear - Trilho com Luz Branca. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo  

Destinado ao estudo dos fenômenos da Óptica: 

a. Sombra, penumbra e eclipse 
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b. Reflexão, reflexão total, refração, determinação do índice de refração de um 

prisma; 

c. Formação de imagens em espelhos planos, côncavos, convexos, espelhos 

associados e lentes esféricas; 

d. Determinação do foco de uma lente; 

e. Convergência e divergência em espelhos e lentes planas; 

f. Dispersão da luz policromática em um prisma. 

4. Especificações 

a. Base metálica, retilínea com régua milimetrada magnética destinada ao apoio 

e movimentação dos recursos óticos; 

b. Quatro suportes magnéticos (cavalos) específicos para lentes e espelhos 

periféricos; 

c. Fonte luminosa (para uso sobre base metálica, com suporte) com lâmpada 

halógena; 

d. Lente convergente e um suporte para uso simultâneo de diafragma; 

e. Diafragma contendo fenda longitudinal única e diafragma com 5 fendas 

longitudinais; 

f. 3 Lentes planas acrílicas com Suporte magnético, sendo uma biconvexa, uma 

plano-côncava e um semicírculo; 

g. Espelho plano com suporte magnético; 

h. 2 Espelhos planos, superfície côncava e convexa espelhada com suporte 

magnético; 

i. 2 Esferas de isopor com suporte, diâmetros diferentes;  

j. Placa de projeção; 

k. Disco metálico magnético e escala plana de 0º a 360º graus; 

l. Base retangular com haste e rosca para placa de projeção. 
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3.2. CALORÍMETRO 

1. Discriminação 

Calorímetro em Alumínio 150ml Completo. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Instrumento utilizado para demonstração, estudo e medição dos fenômenos físicos 

relativos à Termologia, sobretudo na área da Termodinâmica: 

a. Transferência de calor; 

b. Determinação de calor específico e calor latente em sólidos e líquidos; 

c. Equilíbrio térmico. 

4. Especificações 

a. Calorímetro de vaso duplo; 

b. Tampa em plástico transparente, com orifício para agitador, orifício para 

termômetro e orifício para suporte da resistência; 

c. Agitador manual em alumínio; 

d. Resistência elétrica; 

e. Manual de proposta de experimentos; 

f. Termômetro digital; 
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g. Fonte de Alimentação. 

3.3. DINAMÔMETRO 

1. Discriminação 

Dinanômetro Digital Tração e Compressão 25kgf. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Instrumento utilizado para medir a força de tração e compressão. 

4. Especificações 

a. Unidade de medida: Kgf (Quilograma-força); 

b. Tração/compressão automática sem chave; 

c. Célula de carga tipo S; 

d. Filtro digital configurável (0,1 e 45); 

e. Display LCD com 6 dígitos de 20mm e backlight;  

f. Permite montagem em painel; 

g. Funcionamento com pilhas tamanho AA (alcalinas ou recarregáveis) ou 

fonte bivolt 110/220V (INCLUSA);  

h. Erro máximo: 1 divisão; 

i. Sobrecarga máxima recomendada: 20%; 
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j. Sobrecarga para danificação da célula: 100%; 

k. Sobrecarga de ruptura da célula: 500%; 

l. Temperatura de trabalho: 0 a 50ºC; 

m. Eletrônica digital SMD; 

n. Saída serial para computador. 

3.4. TERMÔMETRO 

1. Discriminação 

Termômetro Digital Tipo Vareta. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Efetuar medidas de temperatura em líquidos e sólidos perfuráveis, em que a haste 

tenha total contato com a superfície de medida. 

4. Especificações 

a. Faixas de temperatura: -10 ºC ~ 200 ºC I 14 ºF ~ 392 ºF; 

b. Faixas de precisão: 0ºC ~ 40ºC ± 2ºC I 41ºC ~ 70ºC ± 3ºC I 71ºC ~ 130ºC ± 

5ºC I 131ºC ~ 160ºC ± 6ºC I 161ºC ~ 200ºC ± 8ºC; 

c. 1 Bateria LR44 de longa duração (inclusa); 
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d. Display: LCD 1,6 x 0,8cm; 

e. Descarga eletrostática: ± 8kV. 

3.5. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PH (PHMETRO) 

1. Discriminação 

Phmetro de Bancada com Eletrodo para medição de ph de 0 a 14. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Efetuar medidas de pH de uma solução, ou seja, sua acidez ou alcalinidade. 

4. Especificações 

a. Dimensões: (LxAxP) = 23,5cm x 24cm x 10,3cm; 

b. Alimentação: DC9V/300mA; 

c. Compensação de temperatura: 0 a 100º (Manual ou Auto); 

d. Resolução de temperatura: 0.1 ºC ~ 0.1/1 ºF; 

e. Precisão pH: ± 0,01 ± pH 1 dígito; ± 0,1% FS ± 1 dígito; 

f. Precisão ± (Temperatura): ± 0,5 ºC ± 1 dígito; 

g. Faixa de Medição (Temperatura): 0 e 100 °C; 32~212 °F; 

h. Equipado com o eletrodo de pH de combinação 3-em-1 201T-F, Temp. 

Compensação, medição de pH e temperatura simultaneamente; 
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i. IP54 à prova de derramamento e à prova de poeira, durável e confiável; 

j. 50 grupos de armazenamento de dados.  

3.6. PAQUÍMETRO DIGITAL 

1. Discriminação 

Paquímetro Universal Digital 150 mm. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Efetuar medidas de distância entre dois lados opostos em um objeto. 

4. Especificações 

a. Fabricado em aço inox; 

b. Tecla de conversão Milímetro / Polegada; 

c. Zeramento em qualquer ponto; 

d. 150 mm / 6 “ com resolução de 0,01 mm, exatidão +/- 0,02 mm. 

3.7. TANQUE PARA REFRAÇÃO DA LUZ 

1. Discriminação 

Tanque para Refração da Luz. 
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2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Tanque para demonstração das leis da reflexão e refração da luz. 

4. Especificações 

a. Tanque acrílico, uma escala de 360º e um braço móvel com laser; 

b. Acompanha manual e bateria. 

3.8. CONJUNTO DE PRISMAS 

1. Discriminação 

Conjunto com três prismas. 

2. Figura representativa 
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3. Objetivo 

Utilizado no estudo dos fenômenos ópticos, com destaque à separação da luz em 

suas cores do espectro, reflexão da luz ou ainda divisão em componentes com diferentes 

polarizações. 

4. Especificações 

a. Conjunto de prismas para a representação da estrutura de um prisma 

acromático como a de um prisma de visão retilínea. Consistindo num fino 

prisma de vidro flint e dois prismas de vidro fino crown; 

b. Os dois prismas finos desviam um feixe luminoso no mesmo grau, porém, 

eles têm dispersões diferentes; 

c. O vidro crown espesso tem a mesma dispersão que o prisma de vidro flint, 

porém, ele desvia o feixe duas vezes mais longe. 

3.9. CONJUNTO DE ESPELHOS CILÍNDRICOS 

1. Discriminação 

Conjunto de espelhos cilíndricos. 

2. Figura representativa 
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3. Objetivo 

Estudar os focos de espelhos côncavos e convexos e suas respectivas reflexões da 

luz, ângulo de reflexão e incidência. 

4. Especificações 

a. Espelho côncavo de aço inox polido; 

b. Espelho convexo de aço inox polido; 

c. Espelho plano de aço inox polido. 

3.10. CONJUNTO DE LENTES 

1. Discriminação 

Conjunto de espelhos cilíndricos. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Estudar os fenômenos ópticos de reflexões da luz. 

4. Especificações 

a. 01 Lente plano convexa; 

b. 01 Lente plano côncava; 

c. 01 Lente bicôncava;  
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d. Lente biconvexa; 

e. Prisma retângulo; 

f. Prisma equilátero; 

g. Prisma isósceles; e  

h. Retângulo. 

3.11. ANEL SALTANTE OU ANEL THOMSON 

1. Discriminação 

Anel de Thomson (Anel Saltante) 220V. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstrar fenômenos eletromagnéticos. 

4. Especificações 

a. 01 Cabo de força; 

b. 01 Anel Ø50mm; 

c. 1 Anel Ø50mm aberto; 

d. 1 Núcleo de ferro com 800mm; 
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e. 1 Base protetora com bobina e chave; 

f. 1 Anel de borracha protetor; 

g. 1 Disco 50mm para fim de curso com parafuso e arruela. 

3.12. GERADOR DE VAN DE GRAAF 

1. Discriminação 

Gerador de Van de Graaf (220v, 60 Hz). 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstrar fenômenos eletrostáticos. 

4. Especificações 

a. Tensão: Até no máx. 100kV;; 

b. Corrente curto-circuito: Máx. 15 µA; 

c. Distância de descarga: Até 5cm; 

d. Dimensões: 

i.Gerador de Van de Graaf: 240 x 190 x 620mm; 

ii.Esfera condutora: 190 mm Ø; 

iii.Esfera de descarga: 90 mm Ø; 
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iv.Altura: 460mm. 

e. Massas: 

i.Gerador de Van de Graaf: 5,8 kg; 

ii.Esfera de descarga: 0,5 kg. 

3.13. BANCADA DIDÁTICA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1. Discriminação 

Bancada Didática de Instalações Elétricas Residenciais e Prediais. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Oferecer um contato mais próximo com os instrumentos e componentes utilizados 

nas instalações residenciais e prediais. Priorização: Distribuição e acionamento de 

iluminação; Automação Residencial; e Temporização e elementos de telecomunicações. 

4. Especificações 

a. Componentes elétricos necessários a execução dos seguintes experimentos: 

i.Estudo do dimensionamento dos condutores; 

ii.Estudo de equipamentos de proteção elétrica; 
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iii.Ligação de um interruptor com uma lâmpada em série; 

iv.Associação de lâmpadas em série (Lei das malhas de Kirchhoff); 

v.Associação de lâmpadas em paralelo (Lei dos nós de Kirchhoff); 

vi.Ligação de interruptor do tipo paralelo “three way”; 

vii. Ligação de interruptor do tipo intermediário “four way”; 

viii. Controle de luminosidade de lâmpadas utilizando o dimmer rotativo; 

ix.Ligação de lâmpada fluorescente com reator eletrônico; 

x.Automação de sistemas de iluminação através de célula fotoelétrica; 

xi.Aplicação de chave eletromagnética (contator) em automação 

residencial; 

xii. Utilização do sensor de presença no campo da domótica; 

xiii. Aplicação de sensores de nível em automação de abastecimento de 

água predial; 

xiv. Instalação e configuração de linhas e ramais através de uma central 

telefônica PABX; 

xv. Aplicação do timer digital em eventos temporizados e programados 

ciclicamente; 

xvi. Estudo e aplicação de sensor de presença com minuteria em 

ambientes residenciais; 

xvii.Aplicação de segurança eletrônica através da utilização de vídeo 

porteiro eletrônico. 

b. Deve acompanhar manual e material didático orientativo. 

3.14. BANCADA DIDÁTICA DE MEDIÇÕES ELÉTRICAS 

1. Discriminação 

Bancada Didática de Medições Elétricas. 
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2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Desenvolver habilidades nos estudantes em uma série de tarefas sobre técnicas de 

medição de grandezas elétricas, iniciando de uma maneira bem simples com circuitos 

alimentados por fonte de corrente contínua e evoluindo para corrente alternada monofásica 

ou trifásica. Priorização: instrumentação, segurança e entendimento. 

4. Especificações 

a. Componentes e medidores elétricos necessários a execução dos seguintes 

experimentos: 

i.Estudo de diferentes tipos de medidores; 

ii.Leis de Ohm; 

iii.Potência em circuito CC; 

iv.Primeira Lei de Kirchhoff; 

v.Segunda Lei de Kirchhoff; 

vi.Associação de resistores série, paralelo e misto; 

vii. Visualização da defasagem entre as fases em várias frequências; 

viii. Divisor de tensão e de corrente; 
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ix. eorema de  h  enin; 

x.Medição de diversas grandezas de um circuito AC (tensão, corrente, 

potência, fator de potência); 

xi.Capacitância equivalente e indutância. 

3.15. PAINEL DE ESTUDO DE ENERGIA EÓLICA 

1. Discriminação 

Bancada Didática para Estudo de Geração de Energia Eólica. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Estudar e simular a geração de energia eólica. 

4. Especificações 

a. Dimensionada de forma a suportar todo o peso do conjunto em regime de 

trabalho sem ocorrência de deformações. Equipamento montado em perfil 

de alumínio anodizado 40×40 e acabamento em PVC preto. 

b. Alimentação: 220V ou 127V. 

c. Disponível manual com instruções de montagem, instalação, funcionamento, 

segurança conforme normas vigentes, esquema elétrico e conjunto de 

atividades. Acompanha também manual dos principais componentes 

instalados. Todos em português. 
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d. Painel Elétrico: Painel base de alimentação e segurança, contendo tomadas e 

pontos de conexão elétrica, além de botão de parada de emergência, com 

relé de segurança para desligamento total do conjunto em caso de 

necessidade. 

e. Todo o sistema elétrico deve possuir proteção que atende as normas NR10 e 

NR12. 

f. Principais componentes: 

i.01 Painel para inserção dos módulos (Painel para inserção dos 

módulos diferentes alturas sem a necessidade de ferramentas). 

ii.01 Módulo para medição de parâmetros (tensão, corrente e potência) 

e do vento (direção e velocidade). 

iii.01 Módulo conversor trifásico 12VAC para monofásico 200VAC. 

iv.01 Módulo de carga de frenagem com 250W e 3 OHMS. 

v.01 Módulo de carga com inversor com 2 lâmpadas de 220VAC. 

vi.01 Módulo de medição de energia. 

vii. 01 Módulo interruptor magneto-térmico e diferencial (disjuntor). 

viii. 01 Módulo de sincronismo para conexão na rede elétrica. 

ix.01 Módulo de controle da bateria e bateria de 12 Vdc. 

x.01 Motor de passo com driver. 

xi.01 Fonte de alimentação de 300 w. 

xii. 01 Anemômetro para medição de velocidade do vento, com 

sinalização da direção do vento. 

xiii. 01 Aero Gerador com três hélices, 12 Vac trifásico, com potência 

nominal de 400W. 
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3.16. PAINEL DE ESTUDO DE ENERGIA SOLAR 

1. Discriminação 

Bancada Didática para Estudo de Geração de Energia Solar Fotovoltaica. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Abordar aspectos relacionados à geração, distribuição e consumo de energia 

elétrica utilizando a fonte solar em painéis fotovoltaicos. 

4. Especificações 

a. Componentes elétricos necessários a execução dos seguintes experimentos: 

i.Análise completa de um sistema fotovoltaico; 

ii.Entendimento do funcionamento dos componentes do circuito; 

iii.Estudo da relação da potência gerada por um painel solar fotovoltaica 

e o ângulo de incidência dos raios solares; 

iv.Teste do desempenho do painel solar em condições de baixa radiação; 

v.Análise do efeito do ângulo azimute; 
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vi.Aplicação do controlador de carga e bateria estacionária em um 

sistema de energia solar fotovoltaica; 

vii. Análise do efeito do ângulo de inclinação do painel fotovoltaico; 

viii. Análise de circuitos em corrente contínua; 

ix.Análise de circuitos em corrente alternada; 

x.Estudo da influência de uma carga consumidora do tipo resistiva em 

um sistema de energia solar fotovoltaica; 

xi.Verificação da influência de uma carga indutiva em um sistema de 

energia solar fotovoltaica; 

xii. Medição de temperatura nominal de funcionamento da célula 

(NOCT), conforme norma IEC 61215. 

b. Deve acompanhar manual e material didático orientativo. 

3.17. EXPERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA LUMINOSA EM 
TÉRMICA 

1. Discriminação 

Concentrador solar para aquecimento de líquidos 

2. Figura representativa 
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3. Objetivo 

Demonstrar o princípio de energia solar concentrada (heliotérmica). 

4. Especificações 

a. Capacidade em Volume: 0,35 L; 

b. Largura: 35 cm; 

c. Altura: 40 cm; 

d. Diâmetro: 35 cm; 

e. Peso: 3 kg; 

f. Material do corpo: Aço inoxidável. 

3.18. CONJUNTO EDUCACIONAL PARA ENSINO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

1. Discriminação 

Conjunto Educacional para Ensino de Energias Renováveis. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Conjunto modular de ciências que permite demonstrar o funcionamento de um 

sistema completo de energia limpa em escala reduzida. 

4. Especificações 

a. Deve incluir turbina em miniatura que funciona tal como em escala real. 
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b. Deve incluir painel solar fotovoltaico, um eletrolisador, uma célula a 

combustível de tecnologia PEM e um sistema de armazenamento de 

hidrogênio. 

c. Possuir motor elétrico e leds para aplicações iniciais. 

d. O kit deve conter guia de experiências e montagens. 

3.19. BANCADA DIDÁTICA DE ENERGIA SOLAR E EÓLICA ON-GRID E OFF-GRID 

1. Discriminação 

Bancada Didática de Energia Solar e Eólica On-Grid e Off-Grid. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstrar, de forma prática, a geração de energia por meio de fontes renováveis. 

4. Especificações 

a. Manual de utilização e manutenção do kit; 

b. Componentes, painéis, motores e demais itens necessários a execução das 

experiências; 

c. Material didático; 

d. Caderno de experiências. 
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3.20. CONJUNTO DE ENSINO DE ELETRICIDADE, MAGNETISMO E 
ELETROMAGNETISMO 

1. Discriminação 

Conjunto de ensino de Eletricidade, Magnetismo e Eletromagnetismo. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstrar, de forma prática, os fenômenos eletromagnéticos. 

4. Especificações 

a. Componentes necessários para a execução dos seguintes experimentos: 

i.Experimento de Oersted; 

ii.Os fenômenos eletromagnéticos, a lei da indução de Faraday e Lenz, 

com bobinas paralelas; 

iii.Indução magnética devida à corrente elétrica que circula num 

condutor retilíneo; 

iv.Indução magnética entre dois condutores paralelos percorridos por 

uma corrente elétrica; 
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v.Indução magnética ao redor de espiras circulares percorridas por 

corrente elétrica; 

vi.Indução magnética no interior de uma solenóide (bobina) percorrida 

por a uma corrente elétrica; 

vii. Transformador abaixador de tensão. 

3.21. GIROSCÓPIO 

1. Discriminação 

Giroscópio de três eixos. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstração da conservação do momento angular, através dos movimentos de 

inércia, precesão e nutação do giroscópio. 

4. Especificações 

a. Fabricado com uma grande e pesada roda suspensa montada em uma gaiola 

de alta resistência; 

b. Acompanha uma caixa para armazenamento dos componentes, um pedestal e 

eixos para dar rotação ao giroscópio. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Administração Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Serviços Gerais 

Página 27 de 35 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

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

www.sesc-pa.com.br 

3.22. PÊNDULO DE NEWTON 

1. Discriminação 

Pêndulo de Newton com 5 Esferas. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstrar, de maneira prática, conceitos como conservação de energia e 

momento linear. 

4. Especificações 

a. Deve ser fabricado com cinco (05) esferas de aço cromo, hastes em aço inox, 

suporte em alumínio e base de madeira envernizada.  

b. Esferas com 20mm de diâmetro; 

c. Dimensões da base: 12 x 18 c. 

3.23. CONJUNTO PARA ESTUDO DO CENTRO DE MASSA 

1. Discriminação 

Conjunto para Estudo de Baricentro (Centro de Massa). 
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2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstrar o conceito de centro de massa. 

4. Especificações 

a. 01 Massa aferida 50g com gancho 

b. 01 Carretel de linha 

c. 01 Fixador metálico para pendurar travessão 

d. 01 Haste Ø12,7mm x 500mm 

e. 01 Placa Centro de Gravidade Trapezoidal  

f. 01 Placa Centro de Gravidade com Furo 

g. 01 Tripé Estrela 1kg de ferro fundido com sapatas niveladoras. 

3.24. CONJUNTO PARA ESTUDO DE RELAÇÕES MECÂNICAS 

1. Discriminação 

Conjunto para das relações dinâmicas entre polias e pesos. 
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2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Equipamento destinado ao estudo da função de roldanas, realizando experimentos 

em roldana fixa e roldana móvel com uso de um dinamômetro e conjunto de pesos. 

4. Especificações 

a. Tripé para sustentação; 

b. Conjunto de pesos diversos para atuar como massas; 

c. Conjunto de roldanas fixas e móveis; 

d. Hastes acopláveis; 

e. Carretel de linha. 

3.25. MÁQUINA DE STIRLING 

1. Discriminação 

Motor térmico de Stirling. 
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2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Motor Stirling transparente para a análise quantitativa do ciclo de Stirling como 

máquina de força térmica, como bomba térmica e como máquina de refrigeração. O 

cilindro e o êmbolo de compressão são fabricados de vidro térmico para fácil visualização 

do fenômeno. 

4. Especificações 

a. Potência do motor de Stirling: 1,5W 

b. Rotações em ponto morto: 1000RPM 

c. Volante: 140 mm Ø 

d. Tamanho do pistão de trabalho: 24mm 

e. Volume do gás: 32cm³ - 44cm³ 

f. Unidade geradora de motor: Máx. 12 V DC 

g. Polia: de dois níveis (30 mm Ø, 19 mm Ø)  

h. Dimensões: 300x220x160 mm³ 

i. Massa: 1,6kg 

3.26. CONJUNTO PARA ESTUDO DE ACÚSTICA E ONDULATÓRIA 

1. Discriminação 

Equipamentos que auxiliam nas demonstrações dos fenômenos acústicos. 
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2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Equipamentos que auxiliam nas demonstrações dos fenômenos acústicos. 

4. Especificações 

a. Caixa em MDF: 400x250x180mm, tipo baú 

b. Conjunto de molas 

c. Conjunto de acessórios 

d. Proveta graduada de vidro de 250ml 

e. Copo de Becker capacidade 250ml 

f. Experimentos que o conjunto permite realizar: 

g. Período e frequência de oscilação da mola. 

h. Comprimento da mola. 

i. Amplitude. 

j. Reflexão de onda na mola. 

k. Inversão de fase de uma onda na reflexão. 

l. Onda longitudinal e transversal. 

m. Onda estacionária. 

n. Interferência construtiva e destrutiva. 

o. Formação de nó e ventre na onda estacionária. 
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p. Timbre. 

q. Altura. 

r. Intensidade. 

s. Ressonância no par de diapasões. 

t. Batimento no par de diapasões. 

u. Ressonância no tubo fechado. 

v. Onda estacionária no tubo fechado. 

w. Determinação do comprimento de onda no tubo fechado. 

x. Determinação da velocidade de propagação do som no ar. 

y. Acompanha manual de montagem e experimentos 

3.27. FIGURAS DE CHLADNI 

1. Discriminação 

Figuras Sonoras de Chladni. 

2. Figura representativa 

 

3. Objetivo 

Demonstrar o fenômenos vibratórios em placas de metal, como ressonância e 

ondas estacionárias. 
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4. Especificações 

a. Conjunto composto por autofalante, placa circular, placa triangular e 

quadrada; 

b. Possibilidade de ajuste da freqüência de utilização de forma eletrônica. 

4. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Devido a natureza singular dos objetos a serem adquiridos, os equipamentos e 

experiências de física, cada fornecedor ou fabricante pode possuir a sua solução para ensino das 

propriedades e fenômenos que se almeja nesta aquisição. Desta forma, não há a possibilidade de 

exigência características restritivas, uma vez que pode comprometer o princípio da ampla 

concorrência. 

A análise das propostas será feita de forma qualitativa, analisando objetivo desta licitação 

de forma a escolher a proposta mais vantajosa em termos de custo e qualidade do material 

apresentado, sempre buscando o objetivo maior que é o ensino dos fenômenos físicos no 

laboratório do Sesc Ciências. 

Disto isto, as especificações e ilustrações apontadas no item 3 deste documento não são 

vinculativas, sendo meramente orientativas e/ou ilustrativas, permitindo, desta forma,  a 

apresentação de soluções alternativas que melhor atinjam o objetivo mencionado no item 1. Será 

realizada análise técnica para determinação da proposta vencedora em cada caso. 

4.1. CONDIÇÕES DE ENTREGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Os equipamentos e experiências serão entregues no endereço: Unidade Operacional Sesc 

Ananindeua, Av. Gov. Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA. 

Caso necessário a empresa fornecedora deverá incluir no valor total da proposta, a 

instalação dos equipamentos, bem como quaisquer custos custos diretos e indiretos para a devida 

implementação do objeto, dentre eles: transporte, carga, descarga, instalação, testes, alimentação, 

hospedagem, mão-de-obra, encargos trabalhistas, tributações, e quaisquer outros serviços 

necessários. A proponente deverá, obrigatoriamente, incluir no preço dos serviços os 

correspondentes custos e não poderá alegar desconhecimento das condições. 
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4.1.1. Recebimento 

O Sesc designará funcionário para recebimento e conferência dos equipamentos. Será 

procedida a verificação de acordo com as características descritas neste documento, sendo 

posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento. 

A empresa vencedora terá um prazo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do 

Pedido ao Fornecedor (PAF) para entrega dos produtos no local designado e, caso necessário, 15 

(quinze) dias corridos para instalação e montagem, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 

Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na proposta 

da empresa vencedora, ou caso o produto encontre-se danificado, este será rejeitado, obrigando-se 

a empresa a substituí-lo, sob pena de ser aplicadas penalidades: 

a. Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será 

suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. No caso de recusa do 

objeto, a empresa contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 

providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo 

funcionário designado para recebimento e aferição dos produtos; 

b. A recorrência da entrega de produto inconforme com o solicitado ou danificado, 

ensejará na recusa total do lote ou de todos, caso seja empreitada por valor global. 

Nesse caso a empresa se responsabilizará pela desmontagem, retirada e transporte 

dos produtos recusados, sem ônus ao Sesc. O prazo para retirada dos produtos das 

intalações do Sesc será de 3 (três) dias úteis. 

Após a emissão pelo funcionário designado do recebimento definitivo do objeto, o Sesc 

adotará as providências para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Caso a empresa necessite de prorrogação de quaisquer prazos, deverá apresentar 

justificativa circunstaciada a ser analisada e avaliada pelo Sesc. 

4.2. GARANTIA 

Os materias e equipamentos fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos 

de fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo substituição do produto, peças e 

mecanismos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nas condições dos respectivos fabricantes, 

devendo a empresa fornecedora substituí-los, por sua conta e no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
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os que forem considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias 

no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular adequado, nas condições 

estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

O prazo de garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos materiais pelo 

contratante. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Deverá ser demonstrada comprovação de fornecimento de produtos semelhantes ou 

similares com o objeto deste termo, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais já tenha o licitante 

fornecido os produtos similares ao objeto desta licitação, que atestem o desempenho da proponente 

quanto à qualidade dos mesmos, devidamente assinado pelo representante legal. 

6. PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta 

bancária indicada pela Contratada, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo, 

condicionados a apresentação das notas fiscais atestadas pelo funcionário designado. 

No caso de constatação de erros ou irregularidades no documento fiscal, o prazo de 

pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de novo documento 

devidamente corrigido. 

____________________________ 

Roberto da Silva Salgado 

Engenheiro Eletricista 

CREA-PA N° 151714743-3 

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção 

Sesc/DR/PA 

 

Aprovo, em ___ de __________ de _____. 

 

__________________________________ 
João Manoel de Oliveira Pereira 

Direção Administrativa 

Sesc/DR/PA 


