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1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto o fornecimento e instalação de mobiliários para 

a Clínica Odontológica da Unidade Operacional Sesc Doca, para a Biblioteca da Unidade 

Operacional Sesc Santarém e para o Centro Educacional Sesc Castanhal. 

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, superfícies de trabalho, 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 

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 do recebimento definitivo ao Sesc. 

1.2.4. O mobiliário proposto deverá obedecer rigorosamente as orientações da Norma 

Regulamentadora 17. 

1.2.5. As especificações técnicas, bem como os quantitativos de cada item de mobiliário 

estão contidos na tabela abaixo: 

LOTE 01 - BELÉM 

Local de entrega: Unidade Operacional Sesc Doca localizada na Rua Manoel Barata Nº 1873, 

Bairro Reduto - CEP 66.053 - 320 - Belém/PA, Fone: (91) 4005 - 9567 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

1 Mesa tipo península 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 e abrasão, medindo 

aproximadamente 2100x1800x900x600x735mm 

(L1xL2xP1xP2xH). Painel frontal em madeira mdf ou 

mdp com 15mm de espessura, revestido com laminado 

melamílico 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 resistência a impactos e abrasão. 

1 UN 

2 Mesa de trabalho reta com tampo em madeira mdf ou 2 UN 
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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 abrasão, medindo 

aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH). Painel 

frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de 

espessura, revestido com laminado melamílico 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. tampa de acabamento para passagem 

de fiação em chapa de aço sae 1010/1020. Travessa 

superior e inferior em chapa de aço sae 1020/1020 

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 resistência a impactos e abrasão. 

3 Cadeira giratória com encosto de espaldar alto, 

revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta 

resistênica à tração, rasgamento, esgarçamento e não 

reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, 

com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- 

braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 

450x550mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 

450x480mm (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. Apóia-braço 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. 

1 UN 

4 Cadeira giratória 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 aperente, na cor azul, 

com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- 

braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 

430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 

450x480mm (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 

4 UN 
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cor preta. Apóia-braço 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. 

5 Cadeira fixa (interlocutor) com encosto de espaldar 

médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, 

de alta resistênica 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. Apóia-braços 

em formato curvo sem regulagem de altura com bordas 

arrendondadas injetado em polipropileno na cor preta, 

dobrada em formato "L". 

4 UN 

6 Poltrona fixa de 1 (um) lugar com encosto de espaldar 

médio integrado ao assento em revestimento em couro 

sintético, de alta resistênica à tração rasgamento, 

esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura 

aparente, na cor a definir, sem regulagem de altura, com 

apóia-braços integrados a estrutura com acabamento 

cromado, com dimensões mínimas do encosto 

550x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento 

550x470mm (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 do 

encosto e frontal do assento ligeiramente curvada 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. estrutura e braços integrados cromados. 

Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor 

preta. Apóia-braços em formato curvo sem regulagem 

de altura com bordas arrendondadas. Material durável, 

fácil limpeza, super-resistente e carga máxima: 150 kg. 

3 UN 

7 Cadeira fixa (interlocutor) com encosto de espaldar 

médio, revestimento em couro sintético, de alta 

resistênica à tração, rasgamento, esgarçamento e não 

reagente a manchas, sem costura aparente, na cor a 

definir, sem regulagem de altura, com apóia-braços 

24 UN 
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integrado e estrutura com acabamento em aço cromado, 

com dimensões mínimas do encosto 500x900mm (LXH) 

e dimensões mínimas do assento 500x550mm (LXP). 

Espuma anatômica em poliuretano injetado. espuma do 

assento e do encosto com densidade D28, moldada 

anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no 

assento de acordo com a NR17. Estrutura fixa, tipo 

balancim em aço 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. Apóia-braços 

em formato curvo em aço cromado, sem regulagem de 

altura com revestimento em couro sintético, na cor a 

definir. Material durável, fácil limpeza, super-resistente 

e carga máxima: 120 kg 

8 Poltrona para auditório com assento rebatível e 

prancheta escamoteável revestimento em tecido sintético 

100% poliéster, de alta resistênica à tração, rasgamento, 

esgarçamento e não reagente a manchas, na cor azul, 

espuma em poliuretano injetado. Espuma do assento 

com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura 

mínima de 50mm, com densidade D50, moldada 

anatomicamente. borda frontal ligeiramente curvada no 

assento de acordo com a NR17. Capas do assento e 

encosto em polipropileno injetado na cor preta. a 

estrutura da poltrona em tubo de aço com tratamento 

anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, 

incluindo interior dos tubos e acabamento em pintura 

eletrostática na cor preta de alta resistência á abrasão e 

impactos. Sapata em chapa de aço com tratamento anti-

corrosivo e antiferruginoso por fosfatização e 

acabamento em pintura a pó na cor preta. Carenagem 

lateral de fileiras e entre as poltronas em termoplástico 

injetado na cor da estrutura. Prancheta escamoteável 

embutida no pé quando fechada, em chapa de aço e 

mecanismo articulável para basculamento e rebatimento 

em aço com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso 

por fosfatização e acabamento em pintura eletróstatica a 

pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impacto. 

Dimensões mínimas do assento 490x705x430mm 

(LXPXH) e dimensões mínimas do encosto 470x900mm 

(LXH). 

37 UN 

9 Poltrona para auditório tamanho grande com assento 

rebatível e prancheta escamoteável revestimento em 

tecido sintético 100% poliéster, de alta resistênica à 

tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a 

manchas, na cor azul, espuma em poliuretano injetado. 

Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e 

do encosto espessura mínima de 50mm, com densidade 

D50, moldada anatomicamente. Borda frontal 

ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. 

Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na 

cor preta. A estrutura da poltrona em tubo de aço com 

tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por 

1 UN 
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fosfatização, incluindo interior dos tubos e acabamento 

em pintura eletrostática na cor preta de alta resistência á 

abrasão e impactos. Sapata em chapa de aço com 

tratamento anti-corrosivo e antiferruginoso por 

fosfatização e acabamento em pintura a pó na cor preta. 

Carenagem lateral de fileiras e entre as poltronas em 

termoplástico injetado na cor da estrutura. Dois apóia-

braços individuais com bordas arredondadas. Prancheta 

escamoteável embutida no pé quando fechada, em chapa 

de aço e mecanismo articulável para basculamento e 

rebatimento em aço com tratamento anti-corrosivo e 

anti-ferruginoso por fosfatização e acabamento em 

pintura eletróstatica a pó, na cor preta, de alta resistência 

a abrasão e impacto. Dimensões mínimas do assento 

570x705x430mm (LXPXH) e dimensões mínimas do 

encosto 560x900mm (LXH). 

10 Armário alto, 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 

800x500x1600mm (LXPXH). Portas e prateleiras em 

madeira mdf ou mdp 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. 

4 UN 

11 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 ou mdp 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 

4 UN 
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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. 

12 Gaveteiro volante com 4 gavetas contendo 1 porta 

objeto em material termoplástico de alta resistência a 

impactos e abrasão, na cor preta. Tampo e corpo em 

madeira mdf ou mdp 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 escamoteável. Abertura 

das gavetas através de cavidades laterais sem utilização 

de puxador aparente. 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 36,5 mm de diâmetro e suporte de carga 

máxima de 40 kg por rodízio na cor branca. Fixação ao 

móvel com parafusos rosca auto cortante para madeira. 

2 UN 

 

LOTE 02 - CASTANHAL 

Local de entrega: Alameda Ryota Oyama S/N, Bairro: Cristo Redentor, CEP: 68742-550, 

Castanhal/PA. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

1 Cadeira infantil na cor vermelho com assento e encosto 

em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. 

Assento com dimensões aproximadas de 400x320x350 

mm (lxpxh) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 

5mm. Possui cantos arredondados e montados à 

estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes 

invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em 

contato com as pernas do usuário é provido de borda 

arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica 

para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de 

ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm 

(lxh). Possui cantos arredondados e montados à estrutura 

por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em 

polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A 

base de ligação do assento e encosto com tubos de 

secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais 

de ligação e sustentação do assento em tubo de secção 

quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos 

oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma 

travessa em tubo de secção quadrada medindo 

20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em 

de arco em polipropileno injetado na cor vermelho. Os 

25 UN 
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pés têm a função antiderrapante e amortecimento de 

impacto. As estruturas metálicas com tratamento 

anticorrosivo e acabamento em pintura époxi. 

2 Mesa infantil redonda com tampo em madeira mdf 

com 25mm de espessura, revestido com laminado 

melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma 

cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x590mm 

(diâmetroxh). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de 

aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, 

parede de 2mm. Perfil metálico "u" em chapa de aço 16 

para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para 

evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com 

tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e 

ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta 

resistência a impactos e abrasão. Armazenamento 

vertical. 

3 UN 

3 Cadeira giratória 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, 

com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- 

braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 

430x450mm (lxh) e dimensões mínimas do assento 

450x480mm (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. Apóia-braço 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. 

4 UN 

 

LOTE 03 - SANTARÉM 

Local de entrega: Rua Wilson Dias da Fonseca, Nº 535, Bairro: Centro - CEP: 68.005-063 

Santarém/PA. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

1 Mesa para leitor quadrada de leitura para 4 lugares 

com tampo em madeira 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 

900x900x735mm (LxPxH). Estrutura metálica com 

tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento 

em pintura époxi na cor branca. Composta de 4 (quatro) 

pés em chapa de aço SAE 1010/1020. Com 4 travessa 

superior em chapa de aço SAE 1020/1020. Sapatas 

4 UN 
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reguláveis em formato redondo com rosca m8 injetada 

de alta resistência a impactos e abrasão. 

2 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 abrasão, medindo 

aproximadamente 1000x600x735mm (LxPxH). Painel 

frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de 

espessura, revestido com laminado melamílico 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. Tampa de acabamento para passagem 

de fiação em chapa de aço SAE 1010/1020. Travessa 

superior e inferior em chapa de aço SAE 1020/1020 

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 resistência a impactos e abrasão. Três 

divisores laterais 700x250mm (PxH) em acrílico leitoso 

na cor azul de aproximadamente 10mm de espessura 

com suportes para divisores laterais. 

2 UN 

3 Cadeira giratória 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, 

com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- 

braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 

430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 

450x480mm (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 aNR17. 

Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na 

cor preta. Apoia braço 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. Basegiratória em aço, reforçadas com aletas 

estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas 

aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro. 

2 UN 

4 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 abrasão, medindo 

aproximadamente1200x600x735mm (LxPxH). Painel 

2 UN 
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frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de 

espessura, revestido com laminado melamílico 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. tampa de acabamento para passagem 

de fiação em chapa de aço SAE 1010/1020. Travessa 

superior e inferior em chapa de aço SAE 1020/1020 

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 resistência a impactos e abrasão. 

5 Gaveteiro volante com 4 gavetas contendo 1 porta 

objeto em material termoplástico de alta resistência a 

impactos e abrasão, na cor MARFIM. Tampo e corpo em 

madeira mdf ou mdp com espessura de 25mm, revestido 

com laminadomelamínico na cor Cinza, 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 escamoteável. Abertura 

das gavetas através de cavidades laterais sem utilização 

de puxador aparente. 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 36,5 mm de diâmetro e suporte de carga 

máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel com 

parafusos rosca auto cortante para madeira. 

2 UN 

6 Mesa infantil redonda com tampo redondo em madeira 

mdf com 15mm de espessura, revestido com laminado 

melamínico na cor branco, com fitas de borda na mesma 

cor do tampo, com adesivo vinílico com desenho em 

formato de folha, na cor verde, recortado colado no 

tampo medindo aproximadamente 900x520mm 

(diâmetroxH). Estrutura 04 (quatro) pés em aço carbono 

tubular com espessura de 2mm com tratamento 

anticorrosivo e antiferruginoso e acabamento em pintura 

eletrostática a pó na cor branca e ponteiras em plástico 

de alta resistência a impactos e abrasão para acabamento 

e 16 (dezesseis) parafusos para fixação dos pés. 

1 UN 

7 Cadeira infantil na cor laranja com assento e encosto 

em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. 

Assento com dimensões aproximadas de 400x320x350 

mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 

5mm. Possui cantos arredondados e montado à estrutura 

por meio de encaixe e parafusos atarraxastes invisíveis 

para plástico. Na parte frontal que fica em contato com 

as pernas do usuário é provido de borda arredondada. 

Encosto inteiriço com curvatura anatômica para 

4 UN 
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acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, 

com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). 

Possui cantos arredondados e montado à estrutura por 

meio de encaixe e pinos retráteis injetado em 

polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A 

base de ligação do assento e encosto com tubos de 

secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais 

de ligação e sustentação do assento em tubo de secção 

quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubo 

oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma 

travessa em tubo de secção quadrada medindo 

20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em 

de arco em polipropileno injetado na cor laranja. Os pés 

têm a função antiderrapante e amortecimento de 

impacto. As estruturas metálicas com tratamento 

anticorrosivo e acabamento em pintura époxi. 

 

2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 

2.1. Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes 

deste termo de referência. 

2.2. Todos os itens deste fornecimento deverão apresentar conformidade com as 

especificações da NR 17 e das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em 

especial com as normas a seguir indicadas: 

 ABNT NBR 13962:2018  Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de 

ensaio; 

 ABNT NBR 13966:2008  Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características 

físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15878:2011  Móveis — Assentos para espectadores — Requisitos e métodos 

de ensaios para a resistência e a durabilidade; 

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); 
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4.1.2. Rótulo ecológico ABNT (Ecolabelling), certificando e rotulando o desempenho 

ambiental de produtos e/ou serviços prestados pelas licitantes. 

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

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

linha de produtos das especificações requeridas neste documento; 

4.1.4. Tabelas indicativas das medidas dos produtos; 

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. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

5.1. Encerrada e ordenada a fase de lances em forma crescente, a licitante classificada em 

primeiro lugar, deverá encaminhar, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos as amostras 

dos mobiliários, caso sejam solicitados pela Comissão de Licitação; 

5.2. Deverão ser apresentadas amostras apenas dos itens solicitados. A não apresentação 

das amostras no prazo mencionado será atendida como renúncia e a proposta desclassificada; 

5.3. As amostras serão avaliadas e as considerações apresentadas através de relatório 

técnico que ao final indicará de forma clara a aceitação ou não. A não aceitação de um item já será 

suficiente para a desclassificação da proposta. 

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO 

6.1.    Prazo de Entrega e Montagem do Mobiliário 

6.1.1. O Sesc designará funcionário para recebimento e conferência dos mobiliários . 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. 

6.1.2. 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 designado e 15 (quinze) dias 

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

6.1.3. 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. 

6.1.4. 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. 
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6.1.5. Caso a empresa necessite de prorrogação de quaisquer prazos, deverá apresentar 

justificativa circunstaciada a ser analisada e avaliada pelo Sesc. 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. 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. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

8.2. Definir os locais de entrega dos materiais adquiridos; 

8.3. Designar funcionário para acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos 

adquiridos apontando eventuais falhas para a empresa contratada; 

8.4. Informar a empresa quando da necessidade de aplicação da garantia, por escrito, 

informando os problemas detectados. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Entregar os materias de acordo com as condições e prazos propostos nesse Termo de 

Referência e Edital; 

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

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

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

9.4. Apresentar Laudo Técnico 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. 

9.5. Apresentar 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; 

9.6. 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; 

9.7. 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; 

9.8. Se compromete a reparar quaisquer danos provenientes da realizações dos serviços 

nas propriedades e instalações do Sesc. 

10. PAGAMENTO 

10.1. 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. 
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10.2. A empresa deverá apresentar os dados bancários para pagamento em sua proposta 

comercial. 

Belém-PA, 27 de novembro de 2019. 

 

__________________________________ 

Diego Oliveira da Silva 

Arquiteto  

CAU: A107097-5 

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção  

Sesc AR/PA 
 

Aprovado, em ___ de __________ de _____. 

__________________________________ 
João Manoel de Oliveira Pereira 

Diretor Administrativo 

Sesc AR/PA 
 


