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1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a confecção e montagem de 
móveis planejados para a Bomboniere do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso tomando 
como base o Projeto Arquitetônico – Detalhamento de autoria da empresa Escala Três 
Associados. 

1.2.    Especificações Gerais do Objeto 

1.2.1. A mão-de-obra de montagem deverá ser especializada, objetivando a qualidade e 
perfeição no acabamento dos serviços. 

1.2.2. Não serão aceitas peças (placas, suportes, ferragens, granitos, portas, gavetas, 
etc.), empenadas, com manchas, trincas, rasgos, furos, riscos, gordura, e outras sujeiras. 

1.2.3. As peças de fixação deverão garantir a resistência necessária ao conjunto e a 
contratada deverá se reponsabilizar pela substituição gratuita destas peças pelo período de 5 
(cinco) anos a contar do recebimento definitivo ao Sesc. 

1.2.4. As especificações técnicas, bem como os quantitativos dos materiais estão 
contidos conforme projeto abaixo: 
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2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL 

2.1. Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes 
deste termo de referência e projeto de detalhamento da bomboniere. 

2.2. As instalações dos materiais deverão seguir conforme projeto de detalhamento da 
bomboniere. 

2.3. Todos os itens deste fornecimento deverão apresentar conformidade com as 
especificações da NR 17 e das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

3. GARANTIA 

3.1. Os materias 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 5 (cinco) anos, nas condições dos respectivos fabricantes, 
devendo a empresa fornecedora substituí-los, por sua conta e no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
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. 

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

4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

4.1. Objetivando esclarecimento de especificações e normas atendidas, poderão ser 
solictados conforme produto, durante a análise das propostas, em ato discricionário da Comissão 
de Licitação, os seguintes documentos: 

4.1.1. Certificado de avaliação de qualidade ambiental, emitido pela ABNT, em nome 
do fabricante no qual conste os produtos analisados comprovado a utilização de madeira 
proveniente de remanejamento florestal em nome do fabricante. (FSC OU CERFLOR); 

4.1.2. Rótulo ecológico ABNT (Ecolabelling), certificando e rotulando o desempenho 
ambiental de produtos e/ou serviços prestados pelas licitantes. 

4.2. Será disponível prazo adequado para apresentação dos documentos solicitados, que 
poderão ser encaminhados via correio eletrônico no endereço disponível no Edital. 

4.3. A não apresentação dos documentos solicitados no prazo determinado ensejará a 
desclassificação da proposta. 

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO 

5.1.    Local de Instalação 

5.1.1. O local de entrega será no Centro de Cultura e Turismo Sess Ver-o-Peso 
localizada na Avenida Boulevard Castilhos França n° 522/ 523, Bairro: Campina – CEP 66010-
020 - Belém, PA, fone: (91) 40059567. 

5.2. Prazo de Montagem do Móvel 

5.2.1. O Sesc designará funcionário para recebimento e conferência dos móveis. 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. 
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5.2.2. 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 e montagem. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Caso a empresa necessite de prorrogação de quaisquer prazos, deverá apresentar 
justificativa circunstaciada a ser analisada e avaliada pelo Sesc. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. 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. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Efetuar o pagamento da Nota Fiscal após o recebimento definitivo; 

7.2. Definir os locais de entrega dos materiais adquiridos; 

7.3. Designar funcionário para acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos 
adquiridos apontando eventuais falhas para a empresa contratada; 

7.4. Informar a empresa quando da necessidade de aplicação da garantia, por escrito, 
informando os problemas detectados. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Entregar os materias de acordo com as condições e prazos propostos nesse Termo 
de Referência e Edital; 

8.2. Conferir todas as medidas “in loco”, antes da fabricação dos móveis; 

8.3. Qualquer substituição no projeto deverá ser aprovado e autorizado pela autora do 
projeto;   

8.4. Montar e instalar os móveis de acordo com o posicionamento discriminado em 
projeto; 
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8.5. Disponibilizar profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados e treinados 
sob inteira responsabildade e surpevisão direta da contratada; 

8.6. A equipe durante a execução dos serviços deverá estar uniformizados identificados 
com crachá e com os devidos equipamentos de segurança;  

8.7. executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidade ou sub-
contratação não autorizada pela contratante; 

8.8. Realizar a montagem dos móveis e entregá-los em perfeito estado; 

8.9. Arcar com todas as despesas de: transporte, hospedagem, encargos sociais, 
ferramental e equipamentos; 

8.10. Se compromete a corrigir eventuais falhas ou irregularidades dos produtos ou até 
mesmo substituir por outros novos, caso sejam verificadas na entrega do produto ou no prazo 
estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a 
partir da data de notificação para a empresa; 

8.12. Se responsabiliza 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 entrega e montagem  do mobiliário; 

8.13. Se compromete a reparar quaisquer danos provenientes da realizações dos serviços 
nas propriedades e instalações do Sesc. 

 

9. PAGAMENTO 

9.1. 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. 

9.2. A empresa deverá apresentar os dados bancários para pagamento em sua proposta 
comercial. 

 
Belém-PA, 28 de abril de 2021. 

 

__________________________________ 
Amanda Tavares Rodrigues 

Arquiteta e Urbanista  
CAU: A57236-5 

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção  
Sesc AR/PA 

 
Aprovado, em ___ de __________ de _____. 

 
__________________________________ 

João Manoel de Oliveira Pereira 
Diretor Administrativo 

Sesc AR/PA 
 

 


