
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010   
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560 • E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

1/4 

ANEXO I (a) 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento, entrega e 
instalação de sistema de arquivo deslizante. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: Aquisição de sistema de arquivo deslizante, para 
atender as necessidades de armazenamento de arquivos da CECONT- Coordenação de 
Contabilidade. 
 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO:  

ITEM DESCRIÇÃO Unidade Quantidade 

1 AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA CECONT, CONFORME ANEXO I (B). UND 01 

3.1. Todo material deverá ser novo, não serão aceitos materiais remanufaturados e/ou usados. 

 
3.1.1 Bases deslizantes - Quadro confeccionado em chapa de aço carbono, reforçados com 
travessas internas independentes para ancoragem e fixação da estrutura dos módulos e dos 
sistemas integrados de rodas através de perfil em "U" dobrado em chapa de aço, com recorte na 
parte superior para manutenção do sistema de tração, soldado aos perfis frontais da base, 
coincidindo com o centro de cada face, estabelecendo um distribuição equilibrada de peso; 
 
3.1.2. Rodas em aço providas de um canal central com duas abas laterais de guia, para perfeito 
encaixe nos trilhos, permitindo um alinhamento perfeito e estabilidade satisfatória para evitar que os 
módulos saiam de seu alinhamento; 

 

3.1.3. Mancais  em aço carbono com rosca integrada para fixação da estrutura da base deslizante; 

3.1.4. Eixos - Eixos de transmissão produzidos em aço; 

3.1.5. Sistemas de produção e transmissão de dupla transmissão com engrenagens e correntes de 
padrão industrial, permitindo uma movimentação fácil, leve e suave, todo o sistema deverá ser 
instalado diretamente na base ou carro, podendo ser reparado ou substituído apenas com a retirada 
do tampo inferior; 

3.1.6. Acionamento (movimentação), fixado no painel frontal intermediário dos módulos deslizantes, 
acionado através de um manípulo (volante) de três pontas, permitindo ser reparado ou substituído 
sem a necessidade da retirada do material armazenado; 

3.1.7. Sistema anti tombamento deverá ser plenamente estável em qualquer ocasião; 

3.1.8. Trilhos fixados no piso, fabricados em perfil em aço carbono trefilado, com mini rampas 
ergonômicas com garra de segurança em toda sua extensão; 

3.1.9. Painéis laterais fabricadas em chapa de aço carbono ponteadas nas colunas de sustentação, 
formando uma única peça, com encaixes do lado interno da colunas a cada 50 mm para apoio dos 
componentes internos; 

3.1.10. Tampos superiores  fabricados em chapa de aço carbono, de forma a blindar os vãos 
superiores das paredes e inibir a infiltração de poeira e claridade; 

3.1.11. Painel divisor- utilizado nos módulos duplos para divisão das faces evitando a 
ultrapassagem do material do material armazenado entre elas, fabricado em chapa de aço carbono; 

3.1.12. Módulos simples, fabricado em chapa de aço carbono; 
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3.1.13. Painel frontal de acabamento independente da estrutura, dividido em três partes, com painel 
superior e inferior fabricado em chapa de aço carbono, com cantos arredondados. Painel central em 
chapa de aço carbono, pintado em cor diferenciada do restante do arquivo. Todos os painéis devem 
ser de fácil remoção, permitindo eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada 
do material armazenado; 

3.1.14. Em todo módulo deslizante haverá uma trava no volante (manípulo), cujo acionamento 
permita o bloqueio do corredor de pesquisa, evitando seu fechamento indevido; 

3.1.15. As vedações devem ser fabricadas com borracha vulcanizada, fixados nas paredes e nos 
tampos superiores dos módulos; 

3.1.16. A trava geral mecânica será travado através de uma fechadura embutida com chave tetra, 
ligada a um mecanismo de bloqueio que atua diretamente no mecanismo de movimentação 
(engrenagens) preservando o piso existente; 

3.1.17.  Os porta etiquetas serão colados nos painéis frontais dos módulos, com visor transparente 
para identificação as pastas; 

3.1.18. Prateleiras reguláveis com altura total externa de 30mm, fabricados em chapa de aço 
dobrada, com reforço soldado na parte inferior, projetados para suportar cargas de no máximo 100 
kg, reguláveis na altura através de sistema de encaixe a cada 50mm, dispensando o uso de 
ferramentas ; 

3.1.19. Quadros corrediços com trilhos telescópicos para pasta suspensa de consulta lateral e 
capacidade máxima de 25kg por quadro; 

3.1.20. Portas de giro fabricadas em chapa de aço dobrada com reforço soldado internamente no 
sentido vertical das portas. 

3.1.21. Pintura da estrutura - Toda a estrutura confeccionada em chapa de aço deve receber 
tratamento antiferruginoso com banhos fosfatizantes, pintadas através do processo eletrostático a 
pó.  

3.1.22. Medidas aproximadas:  

- Quantidade: 01 conjunto de 10 faces;  

- Dimensões: 2260x4850x1170mm (A x L x P); 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.1. A CONTRATADA deverá confiar a um profissional devidamente habilitado, a coordenação dos 
serviços, a quem o SESC poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar 
necessários sobre o andamento dos mesmos, indicando, previamente por escrito, o nome desse 
profissional e, no seu impedimento, quem o substituirá;  

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico em conformidade com a norma 
regulamentadora - NR 17, emitido por profissional competente membro da ABERGO - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. 

5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

 CPOM- Coordenação de Projetos Obras e Manutenção. 

6. LOCAL PARA VISITA TÉCNICA:  

Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 5º andar Bairro Reduto Belém - PA - CEP: 66010-010 Fone: (91) 
4005-9567 Fax: 3223-0047. 
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7. DAS RESPONSABILIDADES:  

7.1. DA CONTRATADA: 

7.1.1. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as providências 
cabíveis ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
representantes; 

7.1.2. A CONTRATADA será obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do serviço objeto 
deste procedimento licitatório e/ou dos materiais empregados; 

7.1.3. A CONTRATADA deverá utilizar boa técnica, atender as normas e legislações vigentes e à 
ABNT, inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho, e empregar materiais de primeira 
qualidade; 

7.1.4. A CONTRATADA deverá ressarcir todo e qualquer dano causado ao Sesc/PA ou a terceiros, 
em decorrência da ação ou omissão de seus empregados; 

7.1.5. A CONTRATADA deverá se responsabilizar, direta ou indiretamente, por todas as despesas 
decorrentes da execução destes serviços, tais como, aquisição de materiais, equipamentos e 
utensílios, remunerações, encargos sociais, insumos, tributos, e demais gastos, sendo neles 
incluídos, transporte, alimentação, uniformes e complementos dos seus empregados; 

7.1.6. Todos as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 
regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela empresa CONTRATADA, através de protocolo, 
carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

7.1.7. Fica assegurado à fiscalização o direito de rejeitar todo e qualquer material ou equipamento 
de má qualidade, assim como solicitar a substituição de qualquer empregado da contratada cujo 
comportamento ou capacidade técnica seja julgada inconveniente; 

7.1.8. A CONTRATADA será responsável pela supervisão, vigilância e guarda de todos os 
materiais, equipamentos e utensílios até o término da execução dos serviços; 

7.1.9. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as multas decorrentes de 
infrações ou infringência de Leis, Regulamentos e Postura em vigor, concernentes aos serviços em 
execução; 

7.1.10. Poderá ser realizada visita técnica no local. A visita deverá ser marcada com os servidores 
do SESC pelos telefones 4005 9567; 

7.1.11. Ficará a cargo da contratada todo o material necessário para a perfeita execução do objeto 
desse Termo de Referência; 

7.1.12. Todo o entulho e o material não utilizado na instalação será de inteira responsabilidade da 
empresa contratada; devendo ser retirado do prédio no final do serviço. O local deverá estar 
totalmente limpo ao término dos serviços; 

7.1.13. É de total responsabilidade da empresa contratada a instalação/montagem e o perfeito 
funcionamento dos arquivos de acordo com o Layout apresentado; 

7.1.14. Todos os funcionários da contratada deverão estar devidamente identificados por crachás 
da empresa; 

7.1.15. Deverá ser enviada ao SESC lista com relação dos funcionários que irão trabalhar no local, 
com 48 horas de antecedência, para autorização de entrada. 

7.2. DA CONTRATANTE: 
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7.2.1. Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de 
Referência, conforme item 7.3. 
 
7.2.2. Promover, através do Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da 
administração. 
 
7.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela Contratada. 
 
7.2.4. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar 
normalmente o serviço contratado. 
 
7.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução do contrato. 
 
7.3. DO PAGAMENTO: 

7.3.1.  Depois de verificado que o serviço se encontra de acordo com as exigências contidas neste 
Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a 
apresentação de Nota Fiscal e recibo ou boleto bancário mensal, juntamente com a regularidade da 
contratada com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias uteis. 
 
7.3.2. O SESC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado 
que o serviço prestado não está de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, 
aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 
 
7.3.3. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa da 
contratada, até que a situação seja resolvida, ou que o SESC seja ressarcido dos prejuízos 
causado. 
 
7.3.4. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de 
janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias. Caso a empresa não 
seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, 
conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012. 
 

8. OBSERVAÇÕES GERAIS: A partir do ato da assinatura do contrato a empresa deverá realizar a 
primeira visita para execução do sistema de arquivo deslizante. 

 


