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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 

 
 A Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção - CPOM do Departamento Regional 
do Sesc no Pará tem com uma das suas atribuições no âmbito da arquitetura e engenharia e 
desenvolvimento e confecção dos layouts, dos projetos de obras, programar, coordenar e 
controlar a elaboração e execução e equipar as instalações do Sesc Pará; entre outras 
atividades relacionadas com os serviços de engenharia. 
 
Dessa forma,  a aquisição de mobiliários, visa à eficiência do gasto dos recursos financeiros, a 
celeridade processual, a ampla concorrência entre as empresas licitantes e a efetividade da 
administração. 
 
A presente licitação tem como objeto o fornecimento de mobiliário para a Sala de Ciências, 
localizada na rodovia Hélio Gueiros, n°110 CEP: 67.120-370 – Bairro: Coqueiro Ananindeua – 
PA, Fone: (91) 3235-0141 Fax: (91)3245-1722 no Centro Educacional Sesc Ananindeua. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
A aquisição dos mobiliários decorre da necessidade de prover condições mínimas de 
ergonomia para os alunos, funcionários e visitantes da Sala de Ciências. Assim, torna-se 
imprescindível a compra dos mobiliários. 
 
 
3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 
 
3.1. Os serviços serão executados em estrita e total observância ás indicações constantes 
deste memorial descritivo. 

 
3.2. Todos os itens deste fornecimeto deverão apresentar conformidade com as especificações 
das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial com as 
normas a seguir indicadas: 
 

 ABNT NBR 13961:2010  Móveis para escritório - Armários 
 ABNT NBR 13962:2006  Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio 
 ABNT NBR 13966:2008  Móveis para escritório - Mesas 
 ABNT NBR 13966:2008  Material metálico revestido e não revestido - Corrosão névoa salina 
 ABNT NBR 13966:2008  Móveis de madeira - Requisitos e ensaio para superfícies pintadas. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO 

 
Item Descrição do objeto Quantidade 

 Cadeira giratória com enconsto de espaldar médio, revestimento em tecido 
sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, 
esgarçamento e não reagente a manchas, sem constura aparente, na cor azul, 
com regulagem de altura de assento e encosto e apoia braços reguláveis, com 
dimensões mínimas do encosto 430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do 
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assento 430x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma 
do assento com espuma mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 
55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal 
ligeiramente curvada do assento de acordo com a NR17. Capas do assento e 
encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apoia braços em formato "T" com 
acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao 
assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, 
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas 
aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro. 

 Cadeira giratória com encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético, 
100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não 
reagente a manchas sem constura aparente, na cor azul, com regulagem de 
altura de assento e encosto e apoia braços reguláveis, com dimensões mínimas 
do enconto 450x550mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm 
(LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com 
espuma mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com 
densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada do 
assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno 
injetado na cor preta, apoia braços em formato "T" com acionamento de 
regulagem de altura através de botão de apertar fixado no assento da cadeira 
em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com 
aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas na 
cor preta com rodízios de duplo giro. 
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 Cadeira fixa (interlocutor) com encosto de espaldar médio, revestimento em 
tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, 
esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, 
sem regulagem de altura, com apóia braços integrado e estrutura com 
acabamento cromado, com dimensões mínimas do encosto 480x580mm (LxH) e 
dimensões mínimas do assento 500x470mm (LxP). Espuma anatômica em 
poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do 
encosto espessura mínima de 50mm, com densidade D55, moldada 
anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com 
a NR17. Estrutura fixa, tipo balancim cromado, em tubo de aço com 3mm de 
espessura, com tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização. 
Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor preta. Apoia-braços em 
formato curvo sem regulagem de altura com bordas arredondadas injetado 
injetado em polipropileno na cor preta, dobrada em formato "L".  

02 

 Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestimento em tecido sintético, 
sem costura aparente, na cor azul, sem regulagem de altura, com apoia-braços, 
integrado, com dimensões mínimas do encosto 420x370mm (LxH) e dimensões 
mínimas do assento 490x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano 
injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto 
espessura mínima de 55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. 
Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do 
assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Estrutura fixa, tipo 
balancim, em tubo de aço com 3mm de espessura, com tratamento anticorrosivo 
e anti-ferruginoso por fosfatização na cor preta. Sapatas deslizantes injetadas 
em polipropileno na cor preta. Apoia-braços em formato curvo sem regulagem de 
altura com bordas arredondadas injetado injetado em polipropileno na cor preta, 
dobrada em formato "L". 

12                                                                                                                             

 Mesa de trabalho reta com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de 
espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de 
borda na mesma cor do tampo, contendo 1 furo com tampa para passagens de 
cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos de abrasão, 
medindo aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH). Painel frontal em 
madeira mdf com 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na 
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cor branco, fixando à estrutura com parafusos de aço. Estrutura metálica com 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor 
branca. Colunas em chapa de aço SAE 1010/1020 com passagem de cabos na 
parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e 
tampa injetados em abs. Tampa de acabamento para passagem de fiação em 
chapa de aço SAE 1010/1020. Travessa superior e inferior em chapa de aço 
SAE 1010/1020 dotado de passagens de cabo na coluna com formato oblongo 
25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas reguláveis em formato 
redondo com rosca M8 injetada de alta ressitência a impactos e abrasão. 

 Mesa de trabalho em "L" com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de 
espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de 
borda na mesma cor do tampo, contendo1 furo com tampa para passagens de 
cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos de abrasão, 
medindo aproximadamente 1400x1400x600x735mm (L1xL2xPxH). Painel frontal 
em madeira mdf com 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico 
na cor branco, fixado à estrutura com parafusos de aço. Estrutura metálica com 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor 
branca. Colunas em chapa de aço SAE 1010/1020 com passagem de cabos na 
parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e 
tampa injetados em abs. Coluna central metálica em tubo de aço SAE 
1010/1020 com espessura de 2mm e diâmetro de 3". Tampa de acabamento 
para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1010/1020. Travessa superior e 
inferior em chapa de aço SAE 1010/1020 dotado de passagens de cabo na 
coluna com formato oblongo 25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas 
reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetada de alta ressitência a 
impactos e abrasão. 
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 Mesa de reunião redonda com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de 
espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de 
borda na mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1200x735mm 
(diâmetroXH). Estrutura metálica com coluna central em tudo aço SAE 
1010/1020 com dimensões aproximadas de 4" de diâmetro e espessura de 2mm 
com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi na cor branca. 4 
Travessas superiores M8 tubo de aço SAE 1020 e 5 travessas inferiores de tubo 
de aço elíptico SAE 1020 com raio médio de 1100mm, com ponteiras de 
acabamento injetada em polipropileno. Sapatas reguláveis em forma octogonal 
com rosca M6 e injetada em polipropileno de alta resistência a impactos e 
abrasão.  

02 

 Armário médio, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão 
central com prateleira. Tampo e corpo do armário em madeira mdf ou mdp com 
25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, 
medindo aproximadamente 800x500x1000mm (LxPxH). Portas e prateleiras em 
madeira mdf com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico em 
ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, na cor 
marfim, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado com recobrimento 
total e rodapé metálico com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na 
cor branca com sapatas reguláveis injetada em polipropileno de alta resistência 
a impacto e abrasão. Travamento das portas com acionamento frontal contendo 
fechadura com chave escamoteável. Dobradiças das portas do tipo caneco em 
aço de alta resistência, automática com amortecedor integrado à dobradiça 
permitindo fechamento suave da porta. Batente interno em ambas as portas e 
sistema de puxadores embutidos injetado em abs no formato retangular na cor 
prata. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. 
Rodas com duplo rodízio com corpos e rodas injetadas em termoplástico de alta 
resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, rodas de 36,5mm de 
diâmetro e suporte de carga máxima de 80kg por rodízio na cor branca. Fixação 
ao móvel com parafusos rosca auto cortante para madeira. 

11 
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 Armário médio, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão 
central com prateleira. Tampo e corpo do armário em madeira mdf com 25mm 
de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, medindo 
aproximadamente 800x500x1000mm (LxPxH). Portas e prateleiras em madeira 
mdf com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as 
faces, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, na cor marfim, 
regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado com recobrimento total e 
rodapé metálico com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor 
branca com sapatas reguláveis injetada em polipropileno de alta resistência a 
impacto e abrasão. Travamento das portas com acionamento frontal contendo 
fechadura com chave escamoteável. Dobradiças das portas do tipo caneco em 
aço de alta resistência, automática com amortecedor integrado à dobradiça 
permitindo fechamento suave da porta. Batente interno em ambas as portas e 
sistema de puxadores embutidos injetado em abs no formato retangular na cor 
prata. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. 

04 

 Gaveteiro volante com 4 (quatro) gavetas contendo 1 (um) porta objeto em 
material termoplástico de alta resistência a impactos e abrasão, na cor preta. 
Tampo e corpo em madeira mdf com espessura de 25mm, revestido com 
laminado melamínico na cor marfim, medindo aproximadamente 
400x500x630mm (LxPxH). Gavetas internas com corrediças em aço com 
deslizamento suave através de roldanas com tratamento anticorrosivo. 
Travamento das gavetas com acionamento frontal contendo fechadura com 
chave escamotável. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem 
utilização de puxador aparente. Rodas com duplo rodízio com corpos e roda 
injetadas em termopláticos de alta resistência, eixo e chapa de fixação ewm aço 
SAE 1020 na cor branca. Fixação ao móvel com parafusos rosca auto cortante 
para madeira. 

03 

 Estante face simples em chapa de aço de baixo teor de caborno com 0,90mm de 
espessura com tratamento anticorrossivo por fosfotizaçãoe acabamento em 
pintura eletrostática a pó na cor cinza, medindo aproximadamente 
1000x320x2000mm (LxPxH). A estante deverá conter 4 (quatro) prateleiras 
fixadas nas laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) medindo 
aproximadamente 930x235mm (LxP) sem arestas cortantes, 01 (uma) base 
retangular fechada com 17,5 cm de altura, 01 travessa superior horizontal 
dobrado em forma de “U” com 7,0 cm de altura fixados nas laterais da estante e 
2 (duas) laterais de sustentação para estante em chapa de aço de baixo teor de 
carbono com 1,20mm de espessura com tratamento anticorrosivo por 
fosfotização e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor azul, medindo 
aproximadamente 320x2000mm (LxH). O fechamento lateral deverá conter 09 
(nove) linhas retas de 4 (quatro) fendas cada, permitind encaixe das bandejas 
medindo aproximadamente 10,5x2,8cm (LxH). 

03 

 Estante face dupla em chapa de aço de baixo teor de caborno com 0,90mm de 
espessura com tratamento anticorrossivo por fosfotizaçãoe acabamento em 
pintura eletrostática a pó na cor cinza, medindo aproximadamente 
1000x580x2000mm (LxPxH). A estante deverá conter 8 (oito) prateleiras fixadas 
nas laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) medindo aproximadamente 
930x235mm (LxP) sem arestas cortantes, 01 (uma) base retangular fechada 
com 17,5 cm de altura, 01 travessa superior horizontal dobrado em forma de “U” 
com 7,0 cm de altura fixados nas laterais da estante e 2 (duas) laterais de 
sustentação para estante em chapa de aço de baixo teor de carbono com 
1,20mm de espessura com tratamento anticorrosivo por fosfotização e 
acabamento em pintura eletrostática a pó na cor azul, medindo 
aproximadamente 580x2000mm (LxH). O fechamento lateral deverá conter 09 
(nove) linhas retas de 4 (quatro) fendas cada, permitind encaixe das bandejas 
medindo aproximadamente 10,5x2,8cm (LxH). 

06 
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4.1. A mão-de-obra deverá ser especializada, objetivando a qualidade e perfeição no 

acabamento dos serviços. 

 

4.2. Não serão aceitas peças (placas, suportes, ferragens, superfícies de trabalho, portas, 

gavetas, etc.), empenadas, com manchas, trincas, rasgos, furos, riscos, gordura, e outras 

sujeiras. 

 

4.3. As peças de fixação deverão garantir a resistência necessária ao conjunto e considerando 

a demanda por ajustes de layout ao longo da vida útil do mobiliário, quando haverão 

montagens e desmontagens, a contratada deverá se reponsabilizar pela substituição gratuita 

destas peças pelo período de 5 (cinco) anos a contar da "mobilização do bem" ao patrimônio 

do Sesc, cabendo ao Sesc encaminhar as peças danificadas para a troca. 

 

5. GARANTIA 
 

5.1. Os materias fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, 

e/ou fadiga do material empregado, icluindo substituição do produto, peças e mecanismos pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, nas condições dos respectivos fabricantes, devendo a 

empresa fornecedora substituí-los, por sua conta e no prazo de 10 (dez) dias úteis, os que 

forem considerados inadequados as especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias 

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

 

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

contratante. 

 

6. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 
 
6.1. Encerrada e ordenada a fase de lances em forma crescente, após a solicitação de 

Gerência de Licitações, a licitante classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar, no prazo 

máximo de até 20 (vinte) dias úteis as amostras dos mobiliários  do lote de interesse; 

 

6.2. Deverão ser apresentadas amostras dos produtos solicitados pela CPOM- Coordenação 

de Projetos Obras e Manutenção. A não apresentação das amostras no prazo mencionado 

será atendida como renúncia e a proposta desclassificada; 
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6.3. As amostras serão avaliadas e as considerações apresentadas através de relatório técnico 

que ao final indicará de forma clara a aceitação ou não. 

 

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO    
 
Local e prazo para entrega: Os materiais deverão ser entregues de acordo com as orientações 

da Coordenação de Projetos e Obras e Manutenção - CPOM, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias corridos contados a partir da assinatura do contrato. 

 

Local e prazo de instalação/montagem: O local /endereço de instalação será informado na 

Autorização de Fornecimento, após a entrega de produto, a empresa terá o prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos para a sua instalação. A Contratada irá responder por quaisquer 

danos causados ao mobiliário ou a outros bens de propriedade do Sesc, quando esses tenham 

sido ocasionando por seus funcionários durante sua entrega; 

 

a) A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para o Sesc, de todo o 

material de consumo instrumental, equipamentos de proteção - EPI's, ferramentas e demais 

aparelhagens ncessárias para a entrga e montagem  do mobiliário; 

 

Obs: Não será admitida a entrega de materiais pela Contratada em que esta esteja de posse 

da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento similar respecitvo e 

devidamente acompanhado dos documentos fiscais (Nota Fiscal). 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
 
Comprovação para aptidão para fornecimento do produto pertinente e compatível 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 relativo ao objeto desta licitação, que atestem o desempenho da proponente quanto à 

qualidade dos mesmos, devidamente assinado pelo representante legal. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

9.1. Efetuar o pagamento da Nota Fiscal; 

 

9.2. Definir os locais de entrega dos materiais adquiridos; 
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9.3. Designar servidor ou comissão de, no mínimo 02 (dois), membros, reponsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos; 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1. Entregar os materias de acordo com as condições e prazos propostos nesse Termo de 

Referência e Edital; 

 

10.2. Após o fornecimento, se verificadas as irregularidades posteirores, o licitante vencedor 

deverá promover a regularização no prazo máximo de 10 (dez) dias, à contar da notificação, 

sob pena de suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal, sem prejuízo das sanções 

cabíveis; 

 

10.3. Realizar a montagem dos mobiliários e entregá-los em perfeito estado; 

 

10.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

10.5. Apresentar certificado em nome da fabricante de regularidade do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

 

10.6. Certificado de avaliação de qualidade ambiental, emitido pela ABNT, em nome do 

fabricante no qual conste os produtos analisados que comprove a utilização de madeira 

proveniente do remanejamento florestal (FSC ou CERFLOR); 

 

10.7. Rótulo Ecológico ABNT (Ecolabelling), certificando e rotulando o desempenho ambiental 

de produtos e/ou serviços prestados pelas licitantes; 

 

10.8. Catálogo/Folder/Prospecto de todos  os produtos orçados, em língua portuguesa, com 

nível de informação suficiente para as devidas avaliações, demosntrando perfeita adequação a 

linha de produtos das especificações requeridas neste documento; 

 

10.9. Tabelas indicativas das medidas dos produtos; 
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10.11. Declaração (em se tratando de revenda/distribuidor) do fabricante dos mobiliários 

autorizando a  empresa licitante a comercializar a sua marca, com nome, telefone, cargo e 

firma reconhecida do responsável pela assinatura; 

 

10.12. Declaração do Fabricante da conformidade com ABNT para os móveis. A validade do 

documento deverá ser de, no máximo 01 (um) ano, em suas vias originais ou cópias 

devidamente autenticadas; 

 

10.13. Apresentar laudo de comprovação do atendimento à norma regulamentadora NR17 do 

Ministério do Trabalho e Emprego e Renda emitida por profissional competente membro da 

ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia.   

 

10.14. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação, para a 

assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, que obedecerá às condições indicadas 

no Edital, onde serão definidas as condições do fornecimento, do pagamento, das obrigações e 

as penalidades a que estará sujeita pela eventual inobservância das condições ajustadas. 

 

10.15. A licitante, classsificada com menor preço, poderá apresentar amostra do material com 

a mesma tonalidade do restante dos mobiliários existentes do Regional, para saneamento de 

eventuais dúvidas e esclarecimentos pela área técnica. 

 

10.16. Assistência técnica comprovada (endereço e telefone) na região da grande Belém, no 

período da garantia. Caso a assistência técnica seja terceirizada, a empresa deverá apresentar 

carta de solidariedade, sendo responsável pela prestação do serviço de manutenção e garantia 

dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante. 

 

11. LOCAL DE ENTREGA     
 
11.1. Centro Educacional Sesc Ananindeua localizado na Rodovia Governador Helio Gueiros, 

110 CEP: 67.120 - 370 - Bairro: Coqueiro Ananindeua - PA, Fone: (91) 3235 - 0141 - FAX: (91) 

3245 - 1722; 

 

12. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO MOBILIÁRIO 
 

12.1. O Sesc designará Comissão de Recebimento de Bens e Avaliação, com o mínimo de 02 

(dois) servidores, para recebimento e conferência dos mobiliários . Será procedida a verificação 
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de acordo com as características descritas neste documento, sendo posteriormente aferida a 

conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento. 

 

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

proposta da empresa vencedora este será rejeitado, obrigando-se a empresa a subustituí-lo 

imediatamente, sob pena de ser aplicada penalidade; 

 

12.3. 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 5 (cinco) dias corridos para providenciar a sua 

substituição, contados da comunicação escrita feita pela Comissão do Recebimento de bens e 

Avaliação; 

 

12.4. Qualquer alteração dos prazos definidos no Cronograma de Trabalho, mediante 

justificativa fundamentada, será analisada e aprovada pela Coordenação de Projetos Obras e 

Manutenção - CPOM. 

 

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

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

condicionados a apresentação das notas fiscais e contribuições elencados nas disposições 

determinadas pelos órgãos fiscais fazendários. 

 
 
 

Belém-PA, 18 de junho de 2018. 
 
 
 

_________________________________ 
Diego Oliveira da Silva 

Arquiteto 
 

 
 

__________________________________ 
Jorge Jaime da Silva 
Consultoria Técnica 
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Aprovado, em ___ de __________ de _____. 
 
 
 

__________________________________ 
Marcos Cezar da Silva Pinho 

Diretoria Regional  
 


