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1. OBJETO 

1.1. A presente licitação
Parque Aquático do Centro de

1.2.    Especificações Gerais 

1.2.1. A mão-de-obra
perfeição no acabamento dos 

1.2.2. Não serão aceitas
gavetas, etc.), empenadas, com

1.2.3. As peças de
considerando a demanda por
montagens e desmontagens, 
peças pelo período de 5 (cinco)

1.2.4. O mobiliário
Regulamentadora 17. 

1.2.5. As especificações
estão contidos na tabela abaixo

 

ITEM 

1 Armário guarda-volumes
verticais e 4 horizontais) em chapa de aço de baixo 
carbono, com 0,60mm de espessura, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura
eletrostática à pó na cor 
1400x450x1820mm (lxpxh). O
(dezesseis) portas na cor a definir, com dobradiças 
reforçadas com 5 travas, dobras enroladas livres de arestas 
cortantes e um sistema de chave padrão antiperda para cada 
porta, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e 
inferior) em chapa de aço com 1,20mm de espessura. 
base deverá conter 01 (um) rodapé em cha
dobrado em forma de "U". C
sapatas reguláveis. 
redondas verticais na parte frontal que servem de 
ventilação. O armário deverá conter sistema de base para 
pés (pés elevados) 
medindo aproximadamente 14
Com 5 anos de garantia.

2 Armário guarda-volumes com 8 portas 
verticais e 2 horizontais) em chapa de aço de baixo 
carbono, com 0,60mm de espessura, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura
eletrostática à pó na cor branco
700x450x1820mm (lxpxh
(oito) portas na cor a definir, com dobradiças reforçadas 
com 5 travas, dobras enroladas livres de arestas cortantes e 
um sistema de chave padrão antiperda para cada porta, 01 
(um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferi
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licitação tem como objeto o fornecimento e instalação
de Atividades Sesc Ananindeua. 

 do Objeto 

obra de montagem deverá ser especializada, objetivando
 serviços. 

aceitas peças (placas, suportes, ferragens, superfícies
com manchas, trincas, rasgos, furos, riscos, gordura,

de fixação deverão garantir a resistência necessária
por ajustes de layout ao longo da vida útil do mobiliário,

 a contratada deverá se reponsabilizar pela substituição
(cinco) anos a contar do recebimento definitivo ao Sesc

mobiliário proposto deverá obedecer rigorosamente as 

especificações técnicas, bem como os quantitativos de cada
abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

volumes com 16 portas (4 portas 
verticais e 4 horizontais) em chapa de aço de baixo 
carbono, com 0,60mm de espessura, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 

trostática à pó na cor branco, medindo aproximadamente 
1400x450x1820mm (lxpxh). O armário deverá conter de 16 
(dezesseis) portas na cor a definir, com dobradiças 

travas, dobras enroladas livres de arestas 
cortantes e um sistema de chave padrão antiperda para cada 
porta, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e 
inferior) em chapa de aço com 1,20mm de espessura. A 
base deverá conter 01 (um) rodapé em chapa de aço 
dobrado em forma de "U". Com 1,20mm de espessura e 
sapatas reguláveis. As portas deverão conter perfurações 
redondas verticais na parte frontal que servem de 

armário deverá conter sistema de base para 
pés (pés elevados) para armário quádruplo em aço inox 

aproximadamente 1400x450x150mm (lxpxh). 
anos de garantia. 

32 

volumes com 8 portas (4 portas 
verticais e 2 horizontais) em chapa de aço de baixo 
carbono, com 0,60mm de espessura, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 

trostática à pó na cor branco, medindo aproximadamente 
700x450x1820mm (lxpxh). O armário deverá conter de 8 
(oito) portas na cor a definir, com dobradiças reforçadas 
com 5 travas, dobras enroladas livres de arestas cortantes e 
um sistema de chave padrão antiperda para cada porta, 01 
(um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) em 

4 
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instalação de mobiliários para o 

objetivando a qualidade e 

superfícies de trabalho, portas, 
gordura, e outras sujeiras. 

necessária ao conjunto e 
mobiliário, quando haverão 
substituição gratuita destas 
Sesc. 

 orientações da Norma 

cada item de mobiliário 

QUANTIDADE UNIDADE 

UN 

UN 
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chapa de aço com 1,20mm de espessura. A base deverá 
conter 01 (um) rodapé em cha
de "U". Com 1,20mm de espessura e sapatas reguláveis. As 
portas deverão conter perfurações redondas verticais na 
parte frontal que servem de v
conter sistema de base para pés (pés elevados) 
duplo em aço inox medindo aproximadamente 
700x450x150mm (lxpxh). Com

3 Banco para vestiário
antimicrobiana e bactericida na cor branco, 
aço galvanizado com cantos arredondados
Com pés niveladores
com pintura antimicrobiana e bactericida 
Nas dimensões aproximadas 1500x470x450
Com 3 anos de garantia.

4 Cadeira espreguiçadeira
alumínio polido, revestida em fibra sintética com 
tratamento anti UV 
o desbotamento) injetado na cor marrom
aproximadamente 
ajustável com 4 posições diferentes
chuva, confortável, sofisticada e durável.
ter garantia mínima de 1 ano.

5 Poltrona fixa para amamentação
em courino na cor branco
aproximadas 720x75
espuma com densidade D23
densidade D28. Resistente
resistente a uma carga estática mínima de 
garantia de 1 ano. 
 

2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.1. Os serviços serão
deste termo de referência. 

2.2. Todos os itens
especificações das Normas da

 Armário Guarda-volume

3. GARANTIA 

3.1. Os materias fornecidos
e/ou fadiga do material empregado,
mínimo indicado nos itens, nas
substituí-los, por sua conta 
inadequados às especificações,
comprometam o seu uso regular
Consumidor. 

3.2. O prazo de garantia
pelo contratante. 
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chapa de aço com 1,20mm de espessura. A base deverá 
conter 01 (um) rodapé em chapa de aço dobrado em forma 

". Com 1,20mm de espessura e sapatas reguláveis. As 
portas deverão conter perfurações redondas verticais na 
parte frontal que servem de ventilação. O armário deverá 
conter sistema de base para pés (pés elevados) para armário 

em aço inox medindo aproximadamente 
700x450x150mm (lxpxh). Com 5 anos de garantia. 
Banco para vestiário estruturado em tubo com pintura 
antimicrobiana e bactericida na cor branco, com assento em 
aço galvanizado com cantos arredondados na cor a definir. 
Com pés niveladores em aço para apoiar e nivelar o banco 
com pintura antimicrobiana e bactericida na cor branco. 

mensões aproximadas 1500x470x450mm (lxpxh). 
anos de garantia. 

20 

Cadeira espreguiçadeira reclinável em estrutura de 
polido, revestida em fibra sintética com 

 (proteção contra raios solares que evita 
tamento) injetado na cor marrom, medindo 

aproximadamente 700x2100x400mm (lxpxh). Encosto 
posições diferentes. Resistente ao sol e 

chuva, confortável, sofisticada e durável. O produto deverá 
ter garantia mínima de 1 ano. 

60 

fixa para amamentação com puff, revestimento 
em courino na cor branco, acabamento liso, com dimensões 
aproximadas 720x750x1000mm (lxpxh). Assento em 
espuma com densidade D23 e encosto em espuma com 

Resistente e durável. O produto deverá ser 
resistente a uma carga estática mínima de 120 kg. Com 

1 

INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 

serão executados em estrita e total observância à

itens deste fornecimento deverão apresentar 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

volume atender as normas NR 18 e NR 24. 

fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer
empregado, incluindo substituição do produto, peças e

nas condições dos respectivos fabricantes, devendo
 e no prazo de 30 (trinta) dias corridos, os que

especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias no transporte
regular adequado, nas condições estabelecidas pelo

garantia deve ser contado a partir do recebimento 
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UN 

UN 

UN 

às indicações constantes 

 conformidade com as 
ABNT. 

quaisquer defeitos de fabricação, 
e mecanismos pelo prazo 

devendo a empresa fornecedora 
que forem considerados 

transporte ou descarga, que 
pelo Código de Defesa do 

 definitivo dos materiais 
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4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

4.1. Objetivando esclarecimento
solictados conforme produto,
Licitação, os seguintes documentos:

4.1.1. Certificado de
fabricante no qual conste os produtos
remanejamento florestal em nome

4.1.2. Rótulo ecológico
ambiental de produtos e/ou serviços

4.1.3. Catálogo/Folder/Prospecto
nível de informação suficiente
produtos das especificações requeridas

4.1.4. Tabelas indicativas

4.2. Será disponível
poderão ser encaminhados via

4.3. A não apresentação
desclassificação da proposta. 

5. APRESENTAÇÃO DE

5.1. Encerrada e ordenada
primeiro lugar, deverá encaminhar,
mobiliários, caso sejam solicitado

5.2. Deverão ser apresentadas
amostras no prazo mencionado

5.3. As amostras serão
que ao final indicará de forma
para a desclassificação da proposta.

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1.   Local de Entrega 

7.1.1. O local de entrega
Avenida Governador Hélio Gueiros
Fone: (91) 4005 - 9567; 

6.2.    Prazo de Entrega e Montagem

6.2.1. O Sesc designar
procedida a verificação de
posteriormente aferida a conformidade

6.2.2. A empresa vencedora
Pedido ao Fornecedor (PAF) para

6.2.3. Sendo o objeto
proposta da empresa vencedora
obrigando-se a empresa a sub
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COMPLEMENTAR 

esclarecimento de especificações e normas 
produto, durante a análise das propostas, em ato discricionário

documentos: 

de avaliação de qualidade ambiental, emitido pela
produtos analisados comprovado a utilização de 

nome do fabricante. (FSC OU CERFLOR); 

ecológico ABNT (Ecolabelling), certificando e rotulando
serviços prestados pelas licitantes. 

Catálogo/Folder/Prospecto de todos os produtos orçados, em 
suficiente para as devidas avaliações, demonstrando perfeita

requeridas neste documento; 

indicativas das medidas dos produtos; 

disponível prazo adequado para apresentação dos documentos
via correio eletrônico no endereço disponível no Edital.

apresentação dos documentos solicitados no prazo 
 

DE AMOSTRA 

ordenada a fase de lances em forma crescente, a 
encaminhar, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos
solicitados pela Comissão de Licitação; 

apresentadas amostras apenas dos itens solicitados.
mencionado será atendida como renúncia e a proposta desclassificada;

serão avaliadas e as considerações apresentadas através
forma clara a aceitação ou não. A não aceitação de um

proposta. 

ENTREGA DO PRODUTO 

entrega será no Centro de Atividades Sesc Ananindeua
Gueiros Nº 110, Bairro Coqueiro - CEP 67.120 -

Montagem do Mobiliário 

designará funcionário para recebimento e conferência
de acordo com as características descritas neste

conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento.

vencedora terá um prazo de 30 (trinta) dias corridos
para entrega dos produtos no local, incluindo montagem

objeto entregue em desacordo com o especificado
vencedora, ou caso o produto encontre-se danificado,

substituí-lo, sob pena de ser aplicadas penalidades. 
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 atendidas, poderão ser 
discricionário da Comissão de 

pela ABNT, em nome do 
 madeira proveniente de 

rotulando o desempenho 

 língua portuguesa, com 
perfeita adequação a linha de 

documentos solicitados, que 
Edital. 

 determinado ensejará a 

 licitante classificada em 
corridos as amostras dos 

. A não apresentação das 
desclassificada; 

através de relatório técnico 
um item já será suficiente 

Ananindeua localizada na 
- 370 - Ananindeua/PA, 

conferência dos mobiliários. Será 
neste documento, sendo 

funcionamento. 

corridos após o recebimento do 
montagem. 

especificado neste documento e na 
danificado, este será rejeitado, 
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a. Constatada
será suspenso o pagamento,
empresa contratada 
substituição, contados
recebimento e aferição

b. A recorrência
ensejará na recusa total
a empresa se responsabilizará
sem ônus ao Sesc. O 
dias úteis. 

6.2.4. Após a emissão
Sesc adotará as providências para

6.2.5. Caso a empresa
justificativa circunstaciada a ser

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. Deverá ser demonstrada
similares com o objeto deste
expedido por pessoa jurídica 
os produtos similares ao objeto
qualidade dos mesmos, devidamente

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento

8.2. Definir os locais

8.3. Designar funcionário
adquiridos apontando eventuais

8.4. Informar a empresa
informando os problemas detectados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Entregar os mate
Referência e Edital; 

9.2. Realizar a montagem

9.3. Apresentar certificado
Meio Ambiente e dos Recursos

9.4. Apresentar Laudo
NR17 do Ministério do Trabalho
ABERGO - Associação Brasileira

9.5. Apresentar declaração
validade do documento deverá
devidamente autenticadas; 

9.6. Se compromete
substituir por outros novos, caso
Código de Defesa do Consumidor,
notificação para a empresa; 
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Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito
pagamento, até que seja sanada a situação. No caso

 terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para
contados da comunicação escrita feita pelo funcionário
aferição dos produtos; 

recorrência da entrega de produto inconforme com o solicitado
total do lote ou de todos, caso seja empreitada por 

responsabilizará pela desmontagem, retirada e transporte 
 prazo para retirada dos produtos das intalações 

emissão pelo funcionário designado do recebimento
para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

empresa necessite de prorrogação de quaisquer prazos,
ser analisada e avaliada pelo Sesc. 

TÉCNICA 

demonstrada comprovação de fornecimento de produto
deste termo, mediante apresentação de atestado(s) 

 de direito público ou privado, para os quais já tenha
objeto desta licitação, que atestem o desempenho 

devidamente assinado pelo representante legal. 

CONTRATANTE 

pagamento da Nota Fiscal após o recebimento definitivo

locais de entrega dos materiais adquiridos; 

funcionário para acompanhamento e fiscalização na
eventuais falhas para a empresa contratada; 

empresa quando da necessidade de aplicação da
detectados. 

CONTRATADA 

materias de acordo com as condições e prazos propostos

montagem dos mobiliários e entregá-los em perfeito estado;

certificado em nome da fabricante de regularidade do
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

Laudo Técnico de comprovação do atendimento à 
Trabalho e Emprego e Renda emitida por profissional
Brasileira de Ergonomia. 

eclaração do Fabricante da conformidade com ABNT
deverá ser de, no máximo 01 (um) ano, em suas vias

compromete a corrigir eventuais falhas ou irregularidades dos
caso sejam verificadas na entrega do produto ou no

Consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados
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escrito à empresa contratada, 
caso de recusa do objeto, a 

para providenciar a sua 
funcionário designado para 

solicitado ou danificado, 
 valor global. Nesse caso 
 dos produtos recusados, 
 do Sesc será de 3 (três) 

recebimento definitivo do objeto, o 
 

prazos, deverá apresentar 

produtos semelhantes ou 
 de capacidade técnica, 

tenha o licitante fornecido 
 da proponente quanto à 

definitivo; 

na entrega dos produtos 

da garantia, por escrito, 

propostos nesse Termo de 

estado; 

do Instituto Brasileiro do 

 norma regulamentadora 
profissional competente membro da 

ABNT para os móveis. A 
vias originais ou cópias 

dos produtos ou até mesmo 
no prazo estipulado pelo 

contados a partir da data de 
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9.7. Se responsabiliza
consumo instrumental, equipamentos
ncessárias para a entrega e montagem

9.8. Se compromete
propriedades e instalações do 

10. PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos
conta bancária indicada pela 
condicionados a apresentação

10.2. A empresa deverá
comercial. 

 

Aprovado,
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responsabiliza pelo fornecimento, sem ônus para o Sesc,
equipamentos de proteção - EPI's, ferramentas 

montagem  do mobiliário; 

compromete a reparar quaisquer danos provenientes da realizações
 Sesc. 

pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional,
 Contratada, em até 10 (dez) dias úteis após o 

apresentação das notas fiscais. 

deverá apresentar os dados bancários para pagamento

Belém-PA, 11 de novembro 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 
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Sesc, de todo o material de 
 e demais aparelhagens 

realizações dos serviços nas 

nacional, mediante depósito na 
 recebimento definitivo, 

pagamento em sua proposta 


