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Tipo: Menor Preço por lote 
                                                                                                                                                                        Com Registro de Preços 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA - SRP- 006/2019 

 

A Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, com funcionamento 

nesta cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva  nº  1588, Bairro de Nazaré, 7º 

piso, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima), CEP: 66035-190, informa que estará 

realizando no dia 31/05/2019, às 10:00 horas (horário local), licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA-SRP, tipo Menor Preço por Lote, cujo  objeto 

consiste na  Aquisição de Unidades Móveis para: SST – SAÚDE DO TRABALHADOR, 

SAÚDE DA MULHER, MECÂNICA AUTOMOTIVA, MULTIFUNCIONAL MECÂNICA 

BÁSICA e REFRIGERAÇÃO, em atendimento ao SESI-DR/PA e ao SENAI-DR/PA, 

conforme Edital e seu Anexo I. Edital e informações poderão ser obtidos no 

endereço acima citado, sala da Comissão de Licitação do Sistema FIEPA, 

emhorário comercial. 

 
 

 
Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão de Licitação do Sistema FIEPA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA- SRP -Nº 006/2019  
PROCESSO Nº 006/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/05/2018 

HORÁRIO: Abertura da sessão às 10:00 horas (horário local) 

LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190 – Sala da Comissão 

de Licitação do Sistema Fiepa. 

 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

SENAI ambos do Departamento Regional do Pará, vem tornar público, por intermédio da Comissão 

Central de Licitação do Sistema FIEPA - COCELI, representada pelo Coordenador e sua equipe de 

apoio, designados pela Portaria 003/2019-FIEPA, de 31/01/2019 do Presidente da FIEPA e dos 

Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA - 

SRP, tipo Menor Preço por Lote, com procedimentos se fazendo reger pelo Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI/SENAI, publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores 

alterações publicadas em 26/10/2001, Ato  n° 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n° 01/2011, bem 

como, pelas disposições deste edital, para consecução do objeto descrito no Anexo I. 

 
Quando, por motivo de suspensão do expediente do Sistema FIEPA, não se realizar o ato de 

recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas à presente 

licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, no primeiro dia 

útil posterior à data fixada nesta CONCORRÊNCIA-SRP (Com Sistema de Registro de Preços). 

 
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão neste certame licitatório de 

tratamento diferenciado e favorecido, na forma do que dispõe os artigos 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e texto da Lei Complementar n.º147/2014 de 

07 de agosto de 2014. 

 
Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL  serão recebidos 

no endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida licitação, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para  participar  do certame. 

 
A sessão de processamento da CONCORRÊNCIA-SRP em questão será realizada na sala da COCELI, 

Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 31/05/2018 às 10:00 horas 

(horário local) e será conduzida pela Comissão de Licitação do Sistema FIEPA – COCELI, tendo como 

Coordenador o Senhor Neilton Carneiro do Nascimento, com auxílio da equipe de apoio integrada 

pelos Srs. José Livaldo Santos dos Santos (membro titular), Fladimir Assunção Pompeu, Suelen 

Patrícia de Melo Siqueira e Raissa Fernandes Senna Alves (membros suplentes), designados nos 

autos do processo de referência através da Portaria 003/2019- FIEPA. Em data e horário estabelecidos 

para a realização da sessão pública da Concorrência-SRP, a licitante interessada ou seu representante deverá 

identificar-se e, no caso de representante, este deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes 
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para  formulação  de  propostas  e para a prática de todos os atos relativos ao certame. 

Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará ao pregoeiro: 

a) Cópia do documento de identidade; 

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 

específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases e todos os demais atos, 

em nome da licitante, bem como cópia do contrato socialautenticado; 

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante. 

 
1- DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA: 

1.1- A presente Licitação tem por objeto a Aquisição de Unidades Móveis para: SST – SAÚDE DO 

TRABALHADOR, SAÚDE DA MULHER, MECÂNICA AUTOMOTIVA, MULTIFUNCIONAL MECÂNICA 

BÁSICA e REFRIGERAÇÃO, em atendimento ao SESI-DR/PA e ao SENAI-DR/PA, conforme Edital e 

seu Anexo I. 

1.2- As licitantes concorrentes ao objeto desta licitação deverão atender integralmente as 

disposições constantes neste Edital e de seus Anexos. 

1.3- Local de entrega do objeto licitado:  

UNIDADE SESI SEDE: Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 1588, Bloco B - Bairro Nazaré - CEP 66.035-190. 
Belém/PA. 

 
2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1- Somente serão admitidas a participar desta CONCORRÊNCIA - SRP, na  qualidade de licitantes, 

as empresasque: 

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentaçãoda 

documentação prevista no item 4 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

b) Não estejam em processo defalência; 

c) Sejam constituídas como Pessoas Jurídicas legalmente estabelecidas no país cujo objeto social 

expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com  o  objeto 

da presentelicitação. 

2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 
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a) Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 

integram o SistemaFIEPA; 

b) Consórcio de Pessoas Jurídicas (empresas); 

c) Entidades do Sistema FIEPA compreendendo-se como tais o SESI/SENAI; 

d) Pessoas Jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que estejam 

participando desta licitação; 

e) Empresas vencedoras em licitação anterior que esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do 

objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquelas que, adjudicadas nos últimos dois anos, não 

tenham cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição/contratação ou  

de quaisquer penalidades que lhes tenham sido aplicadas pelo SESI/SENAI; 

f) Dirigentes ou empregados daentidade; 

g) As empresas impedidas de licitar com o SESI/SENAI, por qualquer dos motivos elencados em item 

anterior, resguardados os princípios constitucionais do contraditório e ampladefesa; 

h) As empresas com registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), conforme Carta 

Circularn.º121/2014-Pres-CNI. 

 
3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1- A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os 

envelopes “Documentos de Habilitação” e  “Proposta  Comercial”  fechados,  rubricados,  de 

números “1” e “2”, mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica 

da licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento ao SESI/SENAI – Departamento 

Regional do Pará. 

3.2- Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou qualquer 

meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão apresentar rasuras 

ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via. 

3.3- Os documentos quando não apresentados na forma original poderão ser autenticados, por 

Cartório competente com selo ou por  membro da  Comissão, à vista da  documentação original, e  

as certidões através da internet, quando por esta forem emitidas. 

3.4- O Envelope nº 1 deverá  ser composto de  01 (um)  único caderno contendo os  “Documentos 

de Habilitação”, relacionados no item 4 desta CONCORRÊNCIA-SRP. 

3.5- O Envelope nº 2, contendo a “Proposta Comercial”, carimbada e assinada pelo representante 

legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser composto de 01  

(um) único caderno, juntamente com todos os documentos relacionados no item 5 desta 

CONCORRÊNCIA-SRP. 
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3.6- A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das 

condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergências, 

o disposto no Edital, devendo o licitante apresentar a referida proposta na seguinte forma: 

 
Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação 

CONCORRÊNCIA - SRP-  nº006/2019 

 
Envelope nº 02 – Proposta Comercial 

CONCORRÊNCIA - SRP -  nº006/2019 

 
3.7- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se procuração. 

 
4– DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Envelope nº 01 

Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da 

legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, na forma original, em 

cópia autenticada (com selo de autenticação) ou por membro da Comissão, à vista da 

documentação original, na forma da lei: 

 

4.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por meio da 

apresentação da Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de  Negativa  ou  que 

compove a inexigibilidade do crédito, sob o abrigo do art. 206 do Código  Tributário  Nacional, 

sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na  Internet,  que  poderá ser obtida junto ao 

site www.previdenciasocial.gov.br; 

b) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida 

pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada pela Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de 

Negativa ou que comprove a inexigibilidade do crédito, sob o abrigo do art. 206  do  Código 

Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica  de consulta na  Internet, que poderá 

ser obtida junto ao site www.caixa.gov.br; 

c) Prova de Regularidade com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou 

Positiva com Efeitos de Negativa ou que comprove a inexigibilidade do crédito, expedida pela 

Secretária da Receita Federal, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet que 

prove a inexistência de débito que poderá ser obtida junto ao site www.receita.fazenda.gov.br; 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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d) Prova de Regularidade com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa ou que comprove a inexigibilidade do crédito, expedida pela Unidade 

Federativa, da sede da Licitante; 

d.1 – Para fornecedores de fora do Estado do Pará, deverá ser considerada a alíquota de ICMS cheia.  

 

e) Prova de regularidade com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa ou que comprove a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município sede do 

fornecedor. 

4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última Alteração em vigor devidamente 

registradas, não sendo necessária a juntada de todas as alterações contratuaishavidas; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

4.3- Documentos relativos à regularidade Econômica, Financeira e Técnica: 

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo órgão competente da sede da pessoa jurídica; 

b) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para o fornecimento do 

objeto que está sendo licitado. 

4.4- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação ao certame, 

deverão estar em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, exceto 

aqueles centralizados pelos órgãos emitentes: 

- Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

- Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

- Sendo também considerados válidos: 
– na hipótese de filial, documentos que, pela  própria  natureza,  comprovadamente  são emitidos 
em nome da matriz; 
– atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser apresentados em 
nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 

4.5- Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada 

neste edital, em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo. 

4.6- Caso a empresa licitante apresente qualquer das certidões, vencida ou irregular e sendo a 

mesma emitida por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do 

julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do 

órgão competente a informação que supra a omissão, proceder  a  consulta através  da  Internet 

para verificação da regularidade da proponente. 

4.7- As Declarações anexas ao presente instrumento convocatório, deverão ser apresentadas em 

envelope 01 (Documentos de habilitação). 
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5 – DA PROPOSTA: Envelope nº 02 

5.1- O Envelope nº 02, referente a “Proposta Comercial”, deverá conter proposta em única via 

elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras ou 

emendas, numerada sequencialmente, rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada na 

última folha pelo representante legal da licitante. 

5.2- A “Proposta Comercial” deverá ser preenchida de acordo com a solicitação dos objetos 

constantes do Anexo I deste Edital, em papel timbrado da  licitante, contendo nome,  endereço, 

CNPJ e inscrição estadual/municipal do licitante, se houver. As propostas devem demonstrar seus 

Preços Unitários, em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional, contados da data de 

sua apresentação, já consideradas nos mesmos, todas as despesas, inclusive tributos,  mão-de- 

obra e transporte, incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta 

CONCORRÊNCIA. 

5.3- A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, em Belém/PA, no endereço acima 

citado, no dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter  os  seguintes 

elementos, facultado ao licitante acrescer aqueles que julgarem pertinentes: 

a) Deverão ser apresentados os valores expressos em moeda corrente do país, datada e assinada 

pelo licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

b) Preço do objeto ou da aquisição do objeto, devendo estar incluídos no preço, todos os custos 

diretos e indiretos, tributos, contribuições sociais, trabalhistas e demais obrigações fiscais e 

parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado inclusive  descontos 

ofertados, quando for ocaso. 

 
6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº2: 

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 

b) Número do processo e da Licitação; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste edital; 

d) Preço para aquisição do objeto do presente Edital que deverá ser expresso em moeda corrente 

nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de  sua  apresentação,  sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços ofertados pela licitante deverão 

estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto des te Edital, alertando que ao 

SESI/SENAI-DR/PA não caberá qualquer custoadicional. 

6.2- A proposta apresentada ao SESI/SENAI - Departamento Regional do Pará, deverá atender a 

todas as especificações constantes do Anexo I deste edital. 
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6.3- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da 

data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será 

considerado como sendo de 90 (noventa) dias. 

6.4- Em nenhuma hipótese o SESI/SENAI – Departamento Regional do Pará - aceitará arcar com 

responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer despesa preexistente, ou 

superveniente não incluída no preço total ofertado que será expressamente discriminado no 

instrumento contratual derivado. 

6.5- A critério da equipe técnica e quando solicitado, a licitante detentora da melhor proposta 

poderá ser convocada para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação 

ao item licitado ou cuja marca não seja conhecida pela área técnica da licitante,  sem 

especificações suficientes para avaliação, o que será requerido para a verificação da 

compatibilidade do item com as especificações constantes do Termo de Referência.  Fica  a 

licitante, obrigada a apresentar em sua proposta comercial marca, modelo e características 

necessárias à avaliação pela equipe técnica responsável. 

6.6- A não apresentação de amostra na forma  do item acima, e dentro do prazo pré  estabelecido  

de 48 (quarenta e oito) horas, caracterizará descumprimento das normas do Edital lançado, 

restando desclassificada a licitante. 

6.7- Em caso de não apresentação de catálogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), fica a empresa 

licitante obrigada a fornecer em sua proposta, o link/endereço eletrônico em que o produto 

demonstre marca, modelo e ficha técnica com dados suficientes para avaliação e compatibilidade 

com o objeto licitado. 

6.8- Somente serão admitidas, excepcionalmente, prorrogações de prazo para apresentação de 

amostras caso, o objeto licitado não for de fácil comercialização, ou seja necessária a manufatura 

ou importação do produto objeto do certame. 

 
7- DO JULGAMENTO: 

7.1- A Comissão de Licitações do Sistema FIEPA procederá primeiramente o exame da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em seguida serão verificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS das 

licitantes habilitadas, declarando como vencedora(s) a(s) licitante(s) que ofertar(em) Menor Preço 

por Lote e estejam em conformidade técnica com o Termo de Referência parte integrante do 

presente Edital. 

7.2- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas no instrumento convocatório respectivo, assim como propostas que contenham redução 

de preços sobre a proposta de maior percentual de desconto,  ou  indicarem  como  referência  

preços de outras licitantes que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas 
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indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do preço 

proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além das previstas. 

7.3- Após a análise e conferência das propostas comerciais, a Comissão de Licitações, na 

eventualidade da constatação de preços com redução que possam ser considerados inexequíveis, 

poderá requerer à licitante que tenha ofertado o menor preço por Lote, a  apresentação, no prazo de 

até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, contados da data da solicitação, as composições de preços, 

sob pena de desclassificação, adotando-se o mesmo procedimento para as demais classificadas, 

quando for ocaso. 

7.4- A Comissão de Licitação poderá solicitar às licitantes a composição de quaisquer preços de 

serviços e/ou preços de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar 

necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses do SESI/SENAI-DR/PA. 

7.5- A composição dos preços deverá ser elaborada separadamente para cada item, em papel 

timbrado da licitante. 

7.6- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços  

unitários zero ou irrisórios para qualquer lote, bem como aquelas que não contiverem elementos 

técnicos suficientes para sua apreciação, tais como marca, composição, validade dentre outros; 

b) Com valor total superior ao orçado pelo SESI/SENAI-DR/PA ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes  com os  de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execuçãodo objeto do contrato; 

7.7- Não serão aceitas propostas que apresentem preços, sejam eles referentes aos unitários, 

etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor negativo, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

7.8- A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de 

diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento 

licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originalmente da proposta. 

7.9 – A Comissão de Licitação, poderá solicitar (via notificação por meio eletrônico) aos licitantes 
vencedores, a apresentação de amostras dos produtos ofertados, tendo a licitante nofiticada, o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para a apresentação do produto no endereço da 
Comissão citado no presente Edital, sob pena de desclassificação do certame. 
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7.10- Quando todos  os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas,  

a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação, ou de outras propostas, livres dos vícios que resultaram na inabilitação. 

7.11- Ocorrendo empate na classificação das “Propostas Comerciais”, o desempate será feito por 

meio de sorteio, na forma da legislação pertinente. 

7.12- A Comissão de Licitações encaminhará à autoridade competente, para homologação de seu 

parecer, as peças dos autos do processo da licitação, composto de aviso, edital, atas, pareceres 

técnicos e jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das  propostas  e  demais 

documentos pertinentes. 

7.13- As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão pela via de e-

mail, sendo considerados os endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias licitantes. 

 
8- DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO: 

8.1- Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou declarada vencedora do certame, a(s) 

licitante(s) que pretender(em) interpor recurso administrativo, deverá(ão) manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção recursal, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do  prazo  do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de interposição de 

recurso administrativo, importará na preclusão do direito. As peças recursais imotivadas, ineptas  

ou inconsistentes não serão conhecidas. 

8.3- Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no todo ou 

em parte, manter a decisão total ou parcialmente ou encaminhá-la devidamente instruída à 

autoridade competente. 

8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

9- DOS PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

9.1- Os prazos de entrega do objeto ofertado e suas pormenorizações estão contidos no Termo de 

Referência - Anexo I do Edital. 

9.2- O pagamento relativo ao objeto entregue, será feito através de crédito em conta corrente da 

CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias consecutivos após o fornecimento do objeto, após 
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apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, em que esteja devidamente comprovada à entrega 

do objeto em conformidade com o que fora adjudicado e devidamente atestado pelo 

SESI/SENAI-DR/PA. 

10- DAS SANÇÕES: 

10.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do 
artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no prazo aqui estabelecido 
de 3 (três) dias úteis, caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a 
licitante, as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito acontratação; 

b) Suspensão do direito de licitar com as entidades do sistema FIEPA(SESI/SENAI) por prazo não 

superior a 02 (dois) anos. 

10.2- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais  assumidas dará ao contratante 

o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades  previstas 

neste instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar com 

entidades do sistema FIEPA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, além das perdas e danos que 

vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 

comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços. 

10.3- O atraso na entrega dos produtos ensejará à CONTRATADA multa moratória de 1,0% (um por 

cento) ao dia, sobre o valor correspondente ao valor do produto não entregue, dedutível do 

pagamento devido, salvo nas  hipóteses não imputáveis à CONTRATADA e plenamente justificadas 

a juízo da CONTRATANTE. 

10.4- A aplicação de qualquer das sanções mencionadas, observará os princípios  constitucionais  

do contraditório e ampladefesa. 

 
11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital na Travessa Quintino 

Bocaiúva, 1588, Bloco B, 7º andar, CEP: 66035-190, na sala da COCELI, nos dias úteis, em horário 

comercial. 

11.2- Os materiais cotados deverão atender as especificações deste edital e seus anexos. 

11.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente Edital ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverão ser dirigidos à COCELI até o 3º (terceiro) dia 

útil anterior a data marcada para a abertura da licitação,  através  do  e-mail 

licitacao@sesipa.org.br, ou formalizada através de petição. 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
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11.4- As petições de que trata o subitem 11.3 deverão ser encaminhadas por escrito, devendo ser 

entregues pessoalmente na COCELI, ou via e-mail, sendo considerado válido o endereço eletrônico 

para recebimento o licitacao@sesipa.org.br, citado acima. 

11.5- A COCELI terá o prazo de 03 (três) dias úteis para responder, por escrito, às comunicações 

efetuadas na forma do item 11.3, sendo que as respostas serão comunicadas diretamente as 

licitantes via e-mail ou publicadas numa das formas previstas no §1º  do  artigo  5º  do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, ou ainda por outro meio formal. 

11.6- Caso o pedido de esclarecimento e/ou impugnação não sejam efetuados no prazo do item 

11.3, significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 

apresentação das propostas, não cabendo a licitante, quaisquer reclamações posteriores. 

11.7- Ao SESI/SENAI é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar  a  presente  licitação,  por 

razões de seu interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação 

ou indenização por parte doslicitantes. 

11.8- É facultada a Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou 

informações que deveriam constar do ato de abertura da sessão pública. 

11.9- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as 

inserções não exigidas pelo presente Edital e seus Anexos. 

11.10- Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, contendo a 

documentação das demais LICITANTES ficarão em posse da Comissão à disposição dos licitantes 

pelo período de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos. 

11.11- Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que, todos os atos 
originados do presente procedimento licitatório, serão publicados no site 
http://transparencia.senaipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 
certame, a partir da publicação. 

11.12- O Centro de Responsabilidade e suporte financeiro do presente certame é: 3.04.01.10.01 ; 
3.03.10.01.01 

  

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.senaipa.org.br/
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12- DA DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO: 

12.1- O contrato terá vigência de 12 meses podendo ser prorrogado por  igual período nos termos  
do Regulamento de Licitações e Contratos desta Entidade. 
 

13- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

13.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo I – A. Unidade Móvel de SST Saúde do Trabalhador 

Anexo I – B. Unidade Móvel de Saúde da Mulher 

Anexo I – C. Unidade Móvel de Mecânica de Autos 

Anexo I – D. Unidade Móvel de Refrigeração 

Anexo I – E.  Unidade Móvel Multifuncional de Mecânica Básica 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de fato Impeditivo à Habilitação. 

Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de trabalho de menor  

Anexo IV – Minuta Termo de Registro de Preços - SESI  

Anexo V – Minuta Termo de Registro de Preços - SENAI 

 

 
 

Belém/PA, 06 de maio de 2019. 
 
 
 

Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro  Comissão 

Central de Comissão de Licitação 

 
 

 
Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional do 
SESI-DR/PA e Diretor Regional do 

SENAI-DR/PA  
 
 
 

José Conrado Azevedo Santos 
Ciente: Diretor Regional do SESI-DR/PA e 

Presidente do Conselho Regional  
do SENAI-DR/PA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA - SRP- Nº 006/2019  

SESI/SENAI-DR/PA 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOTE DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VALOR 

ESTIMADO 
UNITÁRIO 

1 

Unidade Móvel de SST Saúde do Trabalhador, com 
todos os equipamentos, mobiliários e acessórios 
conforme especificações técnicas contidas  
no Anexo I-A. 

Unid. 02 R$ 1.005.737,00 

2 
Unidade Móvel de Saúde da Mulher, com todos os 
equipamentos, mobiliários e acessórios conforme 
especificações técnicas contidas no Anexo I-B. 

Unid. 02 R$ 1.869.198,76 

3 
Unidade Móvel de Mecânica de Autos, com todos os 
equipamentos, mobiliários e acessórios conforme 
especificações técnicas contidas no Anexo I-C. 

Unid. 04 R$ 2.703.722,00 

5 
Unidade Móvel de Refrigeração, com todos os 
equipamentos, mobiliários e acessórios conforme 
especificações técnicas contidas no Anexo I-D. 

Unid. 04 R$ 2.048.796,33 

5 

Unidade Móvel Multifuncional de Mecânica Básica, 
com todos os equipamentos, mobiliários e acessórios 
conforme especificações técnicas contidas  
no Anexo I-E. 

Unid. 04 R$ 815.220,00 

 
 
 

LOCAL DE ENTREGA:  
UNIDADE SESI/SENAI SEDE: Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 1588, Bloco B - Bairro Nazaré - 
CEP 66.035-190. Belém/PA. 
 
PRAZOS DE ENTREGA:  
120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados após o recebimento do pedido ou ordem de 
empenho. 
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LOTE 1. ANEXO I – A 

UNIDADE MÓVEL SST – SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

OBJETO: Veículo tipo Caminhão, adaptado em "Unidade Móvel de Saúde do Trabalhador - SST", com 

todas as instalações e mobiliários conforme especificações deste Termo de Referência e legislações 

vigentes. 

A.1 Normas aplicadas 

Os produtos serão fabricados em conformidade com as seguintes normas: 

ASTM : American Society for Testing and Materials 

ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CONTRAN : Conselho Nacional de Trânsito; 

CNT : Confederação Nacional do Transporte 

A.2 Normas de trânsito 

O projeto, desenhos, fabricação, preço e prazo foram definidos para produtos que cumprem as 
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito brasileiro – CONTRAN, em especial as resoluções 291 
e 292, com obtenção das licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de  forma 
a eliminar eventual barreira ao registro e licenciamento do veículo, no Brasil, inclusive arcando 
com as taxas porventura cobradas. 

 

A.3 - VEÍCULO 

ESPECIFICAÇÃO DO CAMINHÃO – 
. Motor a diesel atendendo as normas PRONCOVE-7(EURO5); 

. Motor 4 cilindros, mínimo 185 Cv, injeção eletrônica, tração 4x2; 

. Cambio mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré; 

. Entre eixo mínimo de 4300mm; 

. Suspensão dianteira com amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora e feixes de 

molas semielípticas de duplo estágio; 

. Suspensão traseira, eixo rígido motriz, com feixe de molas semielípticas de ação progressiva, molas 

auxiliares parabólicas e amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação; 

. PBT mínimo 15.000 kg; 

. Direção hidráulica integral; 

. Freio de serviço a ar, tambor na dianteira e traseira; 

. Freio motor no cabeçote, com válvula tipo borboleta; 

. Sistema sonoro para a marcha a ré; 

. Veículo dotado de todos os acessórios e documentos exigidos pelo DENATRAN 
 
HABITÁCULO (CABINE) DO MOTORISTA 
• Ar condicionado; 
• Radio com MP3, WMA e USB; 
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 B.1 PRODUTO 
 

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE  
 

Furgão Duralumínio, instalado e pronto para uso, sobre chassi de caminhão, modelo “toco”, 4x2, 
construído em perfis de duralumínio extrudados e perfis de aço dobrado; revestido externamente com 
chapas de alumínio lisas de liga naval 5052 H38, com 2mm (dois milímetros) de espessura; base em perfis 
de aço dobrado soldados por processo MIG, devendo o veículo dispor das seguintes características: 
 
B.2 Dimensões 

 

Item Comp. 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Altura 
Externa 
(mm) 

Acesso 

01 9.000 2.600 2.800 Porta Escada tipo aviônica; 
  
Plataforma PcD (pessoas com 
deficiência); 

B.2.1 Para barros 

Constituídos de borracha, instalados após o último pneu e na parte inferior.  

B.2.2 Sistema elétrico veicular 

Sistema de sinalização de trânsito conforme as normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na 
parte alta do baú, iluminação da licença traseira, luz de freio, luzes indicadoras de direção, 
dispositivos refletores (olhos de gato) e faixas refletivas.  

Duas tomadas de luz (redonda e retangular), sete vias para tensão de 24 VCC. Lâmpadas instaladas 
em soquetes de borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de plástico. Circuito 
elétrico com aterramento no próprio chicote elétrico.  

 

B.2.3 Bagageiros laterais 

O Baú terá bagageiros, nas laterais esquerda e direita, totalmente integrados à base por perfis de 
aço carbonos, passantes, soldados ao chassi e travessas. O bagageiro de cada lateral possuirá um 
total de quatro portas, sendo uma para os pés de apoio, com altura livre até o solo de 400 mm. As 
tampas de acesso às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis de aço carbono, 
revestimento em chapa lisa de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, 
travamento por trincos simples e terão vedação por borracha. Cada secção do bagageiro lateral 
terá sua porta de fechamento, com estrutura em perfil extrudado em duralumínio e revestimento 
em chapa lisa de duralumínio de espessura mínima de 0,8 mm. O sistema de articulação será d o 
tipo pantográfico, ficando a porta paralela à lateral do baú quando aberta. As portas do bagageiro 
terão uma fechadura de embutir em inox e amortecedores para manter as portas na posição 
aberta. O bagageiro terá vão livre entre as laterais e a parte cent ral. O piso dos bagageiros será em 
chapa lisa de aço galvanizado espessura de 3 mm, com revestimento na face superior (interna) em 
madeira compensada naval de 18 mm de espessura. Todas as alavancas de abertura das portas 
serão em aço inox com fechadura embutida e chaves e as dobradiças serão em aço inoxidável.  

B.2.4 Proteção anticorrosiva da base rodante 

Preparação das superfícies metálicas:  
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• Remoção de rebarbas, escorias e respingos das superfícies metálicas e dos cordões de 
soldas; 

• Aplicação de demãos de primer epóxi, tinta à base de cromato de zinco ou óxido de ferro, 
com espessura de 50 microns; 

• Aplicação de “wash primer” de base poliuretânica;  

• Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de tinta poliuretânica. Secagem em 
estufa, à temperatura de 80º C.  

B.2.5 Soldas 

As soldas serão executadas por operadores treinados e capacitados, e não apresentarão falhas de 
fusão, penetração incompleta, bolhas, porosidade, sobreposição e cortes dos cordões de solda.  

B.2.6 Trincas 

O chassi não deverá apresentar nenhum tipo de trincas. 

B.2.7 Deformações 

O chassi não deverá apresentar deformações que não constem do projeto. O chassi fabricado será 
submetido a testes de carga estática, sem que ocorra deformação permanente e com resultados 
marcados em planilhas. Os valores obtidos em testes serão apresentados à contratante quando da 
entrega do produto. 

B.2.8 Oxidação 

A estrutura do chassi não deverá apresentar oxidações após a preparação adequada das 
superfícies metálicas e pinturas finais. 

B.2.9 Dimensões finais 

As dimensões finais do produto deverão corresponder às dimensões constantes no desenho de 
projeto entregue previamente à contratante. 

 

B.2.10 Sistema de para-choque traseiro 

Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado contra ferrugem; do tipo escamoteável no 
sentido da traseira do baú pintura em cor preta e posterior aplicação de faixa refletiva (vermelha e 
branca). Homologado conforme resolução 593/2016 do CONTRAN. 

B.3 Especificações técnicas e configurações do baú de duralumínio  

B.3.1 Revestimento externo das paredes do baú 

O revestimento externo do baú será em chapas lisas de liga de alumínio, de espessura mínima de 
02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos 
perfis estruturais por rebites. Pintura externa na cor branca ou conforme projeto aprova do, com 
tinta de poliuretano. 

B.3.2 Perfis estruturais das laterais e do teto do baú 

Os perfis estruturais das laterais serão de duralumínio extrudado com perfil “ômega”, alma de 31 
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mm, conforme a norma ASTM 60005 T5, e dispostos simetricamente. As colunas serão  espaçadas 
em 400 mm. 
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Na região próxima ao pino-rei, o espaçamento será menor, a fim de compensar eventuais 
deformações. A parede frontal terá colunas tipo ômega em aço carbono galvanizado, para 
sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar, suporte de toldos conforme 
definidos no “layout. 

Os perfis utilizados são projetados para resistir a cargas pontuais, concentradas e estáticas, de 250 
kg, sem deformação (flecha) permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto. A contratante 
poderá solicitar ensaio e laudo que comprove a resistência dos perfis utilizados. Todas as colunas 
de sustentação serão posicionadas observando-se um módulo padronizado de distanciamento 
entre elas de 400 mm A Truckvan apresentará desenho que mostra o projeto estrutural da 
carroceria. 

B.3.3 Teto do baú 

O teto do baú terá as seguintes características: 

• Construído a partir de chapa de liga de alumínio com espessura de 1 (um) mm;  

• Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira “J”, que 
facilitem o escoamento de águas até os cantos;  

• Impermeabilização externa com selante elástico à base de poliuretano, tipo “sikaflex”, 
silicone, fita dupla-face e/ ou “fiberglass” (glass fiber reinforced plastic) e “gelcoat”  
(providing resistance to ultraviolet degradation and hydrolysis), que garantam total 
estanqueidade contra água e poeira, em uso estático ou dinâmico do baú.  

• Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio, tipo “ômega”, fixados aos 
perfis laterais, aplicados em distâncias modulares, descritas no projeto estrutural, que 
permitam a aplicação de carga máxima concentrada de 250 kg em qualquer ponto dos 
perfis de sustentação do teto. Serão aplicadas cargas axiais no teto devido ao peso de 
estrutura de madeira compensada de 12 mm, revestimento interno tipo fórmica, 
luminárias, tomadas, conduletes e fiação elétrica tipo sobrepor, etc.  

B.3.4 Quadro das portas 

Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados eletricamente, com reforços nos cantos 
superiores e tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado na base rodante.  

B.3.5 Acesso/Porta escada tipo aviônica 

Porta com função também de escada, tipo “avião”, ou seja, construída em perfis de duralumínio, 
montada após adaptação na face interna da lateral do furgão e articulada em pinos pr esos a 
carroceria na posição da porta de acesso, dotada de degraus conformados a partir de chapa 
antiderrapante de duralumínio.            

Dimensões da porta escada  

Medidas  2100 x 1200 mm 

Profundidade dos degraus ≥ 280 mm 

Altura máxima entre degraus (inclusive para o degrau mais 
próximo ao solo) 

180 mm 

Carga máxima suportada por degrau, em condições 
estáticas ou dinâmicas. 

250 kg 
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A porta escada será montada na lateral direita, com dois corrimãos laterais articuláveis, degraus 
construídos em chapa de duralumínio xadrez antiderrapante, que ficarão em posição paralela ao 
plano do solo, quando a porta estiver totalmente aberta.  
A porta fechara por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão automotiva, que 
vede a mesma quanto à infiltração de agentes externos, nas condições estática e dinâmica do 
veículo. A porta será provida, em sua face externa, de fechadura com puxador embutido em aço 
inoxidável, com chaves. A abertura e fechamento da porta aviônica será automatizada por sistema 
hidráulico embutido no quadro da porta. 
 
B.3.5.1 Porta P.C.D.: plataforma para pessoas com deficiência; 
Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio extrudados e perfis de 

aço dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do quadro em perfis de aço, 

revestimento interno em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações em aço inoxidável, barra 

estabilizadora em tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis de aço inox e chapas 

de alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, regulador de nível dobrável para 

apoio ao solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por sistema de pistão hidráulico e sistema 

de freio controlador da operação seguindo as conformidades das Normas NBR 9.050 e NBR 15.655-1 (ISO 

9386-1). A porta terá sistema de fecho que possibilita o travamento das portas abertas e, quando 

fechadas, o travamento por meio de fechadura com chaves de um segredo.  

B.3.6 Toldo  

Cobertura Externa (Toldo) deverá ser do tipo toldo retrátil confeccionado em lona sintética trançada de 
qualidade similar a “Durasol®”, de alta resistência fixado externamente na lateral do veículo, cobrindo as 
portas de acesso, fabricado com estrutura de tubo de aço inoxidável de no mínimo 1/4, revestido por 
PVC ou silicone, com abertura manual por catracas e calha de proteção. 
 

B.3.7 Piso 

O piso será constituído de: 

a) Chapa de aço soldada à base rodante:  

Chapa de aço carbono de 3 (três) mm, soldada em toda área da base rodante, tratada contra 
ferrugem e pintada na cor cinza “Scania” em ambas as faces. 

b) Madeira Compensada encaixada no piso do baú:  

O baú terá piso de madeira compensada, tipo naval, com 18 mm de espessura, resistente à 
ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida.  

O piso de madeira ficará no mesmo plano da soleira da porta (sem degrau ou saliência entre 
os mesmos).  

c) Revestimento do piso de madeira compensada 

O piso de madeira compensada será revestido com chapa de alumínio xadrez de 2,2 mm ou 
manta vinílica do Tipo FADEMAC. 

B.3.8 Preparação das superfícies metálicas da carroceria (baú)  

Todas as peças de aço ou ferro da estrutura da carroceria serão protegidas por tratame nto 
antiferrugem. As superfícies de aço serão desengraxadas através de solventes e submetidas à 
pintura de fundo (primer) com 2 (duas) demãos de tinta epóxi na espessura seca mínima de 30 
microns por demão. A espessura seca total do primer não será inferio r a 60 microns. 

  



FIEPA 

Federaçãodas 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 

Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

ServiçoNacional 
deAprendizagem 

Industrial 

IEL 

Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav.QuintinoBocaiúva,1588 

66035-190 -Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
SistemaFIEPA 

21 
 
                 
                Comissão Central de Licitação 
                Sistema FIEPA  

 

 

 

Na pintura de acabamento serão aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na espessura seca 
mínima de 30 microns por demão e espessura seca total do acabamento não inferior a 60 microns.  

A espessura total seca da pintura será ≤ 170 microns. 

B.3.9 Preparação das partes de alumínio 

A região a ser pintada será lixada, preparada, para melhor resistência contra corrosão e aderência 
da pintura de acabamento, com 02 (duas) demãos de “wash primer” (fosfatização), Espessura seca 
por demão 30 microns. 

Na pintura de acabamento serão aplicadas 03 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético 
automotivo (cor branca). Espessura seca por demão 30 microns.  

Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes especiais 
em forma de tiras, para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, etc.) serão 
tratadas por processo contra ferrugem, iguais ou equivalentes ao seguinte:  

• Remoção de rebarbas, escória e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de 
soldas; 

• Aplicação de demão de primer antiferrugem à base de ácido fosfórico, óxido de ferro 
ou cromato de zinco, com espessura de 50 microns;  

• Pintura de acabamento para elementos expostos;  

• Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de esmalte sintético cor alumínio. 

B.3.10 Identificação visual 

Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação visual (plotagem) de toda a área 
externa da carroceria para a Unidade Móvel. A Contratante passará informação em tempo 
oportuno. 

B.3.11 Vedações 

Serão realizadas a vedação e impermeabilização dos componentes da carroceria, e seus 
agregados, para que não ocorra infiltração de água, umidade ou poeira.  

B.3.12 Vedações do bagageiro 

A contratada deverá adotar processos de construção dos bagageiros que garanta estanqueidade e 
vedação dos mesmos, contra ação de água, poeira, umidade e outros agentes externos.  

B.3.13 Colunas de extremidade 

Confeccionada em chapas de aço inox brilhante de 2 mm de espessura, com formato arredondado.  

B.4 Customização interna 

B.4.1 Revestimento interno 

Isolamento por meio de placas de poliuretano ou lã de rolha, aplicadas às laterais e teto na parte 
interna da unidade para maior estanqueidade de calor.  

Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro ou fórmica nas 
coreas a serem definidas posteriormente; com acabamentos de emendas e a devida fixação para 
maior vida útil considerando ser uma carreta que será constantemente movimentada.  
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B.4.2  Forro 

Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em módulos 
de MDF branco de 09 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. 
Acabamento em laminado de alta pressão. 

B.5 Distribuição elétrica 

B.5.1 Quadro e bitola dos cabos elétricos 

Após análise da potência dos equipamentos a serem instalados, a Truckva n definirá as dimensões 
dos barramentos dos quadros de distribuição e as bitolas dos cabos do circuito alimentação da 
unidade. 

O baú terá 03(três) quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral onde será ligada a energia 
externa; 2 (dois) quadros para distribuição dos circuitos dos equipamentos, sistema de exaustão, 
climatização, tomadas e iluminação. 

No quadro de entrada a unidade contará com um dispositivo contra inversão de fase e com 
seleção automática da tensão de operação, tornando a unidade em u s istema bi-volt. 

Todos os circuitos passarão em eletrodutos metálicos e distribuídos em dutos protegidos contra 
poeira, umidade, atrito com a estrutura e fumaças corrosivas.  

B.5.2 Iluminação 

Instalação de luminárias em alumínio que abrigam duas lâmpadas fluorescentes de 25 W cada, 
reatores de 27 w, luzes de emergência e os componentes necessários a luminotécnica.  

 

B.5.3 Condutores elétricos 

Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 
V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela contratada. 
Todas as emendas serão perfeitamente isoladas, não sendo permitidas emendas dentro dos tubos. 
A distribuição será externa executada por eletrodutos rígidos de PVC e conduletes também de 
PVC. 

B.5.4 Aterramento 

Aterramento para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos usuários, 
será constituído de uma haste metálica de 1500 mm a ser enterrada através de uma perfuração.  

B.5.5 Alimentação elétrica externa 

O baú será provido de 01 (um) cabo elétrico de 25 m, trifásico, com plug para 125 A, para 
alimentação elétrica a partir de fonte externa. 

B.6 Climatização 

Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 02 (Dois) aparelhos condicionadores de ar do 
tipo SPLIT INVERTER HIWALL com capacidade de 24000 BTU cada, e 01(um) SPLIT CASSETE com 
capacidade de 33000 BTU com controle remoto sem fio.  

B.7 Sistema de combate a incêndio 
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B.7.1 Extintores com água pressurizada 

O baú terá suspensos na parede interna, 2 (dois) extintores de 10 litros de água pres surizada em 
jato denso para combate ao fogo em material comum de fácil combustão, com a propriedade de 
queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: madeira, tecidos, 
papel, fibra, etc.  

B.7.2 Extintores de gás carbônico 

Para combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, 
transformadores, reatores e quadros de distribuição elétrica estão previstos 2 (dois) extintores de 
6 kg de gás carbônico. 

B.7.3 Instalações Hidráulicas 
 

Sistema hidráulico provido de duas caixas d’água, sendo uma de armazenamento de água limpa 
e outra para armazenamento da água servida. O sistema de alimentação de água limpa se dará 
através de mangueira de aproximadamente 30 metros de comprimento com engate rápido para 
acoplamento ao registro de entrada da caixa de água limpa. Na entrada de água limpa deverá 
ter um filtro para purificação da água que será utilizada na carreta. Deverá ainda todo o sistema 
de captação de água do sistema de evaporação do ar condicionado e essa acoplada ao sistema 
de água limpa. Deverá ainda contar com sistema automatizado de liberação de água excedida na 
caixa, proveniente do excesso de produção de água pelo ar condicionado. Todo o sistema deverá 
ser construído em tubos de PVC de 1(uma) polegada para o c ircuito de água limpa e será usado 
tubo de PVC rígido de 2 (duas) polegadas para o circuito de água servida para maior segurança 
contra entupimentos através de resíduos de alimentos. A saída de água servida se dará através 
de válvula de esfera de 2 duas polegadas localizada em uma das portas do maleiro e de fácil 
acesso para o deságüe. Deverá ter ainda 25m de tubo para o descarte da água servida na rede 
de esgoto, com um sistema de fácil manuseio e higiene.  
 
Em todas as torneiras a ligação entre tubo e torneira deverá ser executada com mangueira de 
3/8 de polegada com malha rígida para evitar torções e possíveis obstruções da passagem da 
água. Será instalado em todas as saídas das cubas, sistema de válvula americana e sifão flexível.  
O sistema hidráulico será movido através de bomba automática pressurizada, ou seja, sempre 
quando aberta alguma torneira a bomba deve ser acionada automaticamente. A voltagem das 
bombas dever ser 220V evitando componentes eletrônicos de transformação de tensão no 
sistema evitando possíveis falhas de abastecimento.  
 

B.8 Adaptação Interna: 

B 8.1 Mobiliário 

Mobiliário conforme layout aprovado pelo cliente com reforços; Todos os mobiliários que 
compõem a unidade serão confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e 
externo, com acabamento texturizado, puxadores metálicos tipo alça de espessura 9mm, com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Os cantos e bordas serão devidamente 
boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem 
arredondados receberão tratamento e pintura em Laca PU, que irá oferecer maior proteção, 
impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia. Todas as gavetas serão instaladas com 
corrediças metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locom oção da 
unidade). 
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B.8.2 SALÃO INTERNO PRINCIPAL  
 
A unidade móvel deve contar com os seguintes ambientes:  
 
 

 01 (UM) CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO CLINICO/ EXAMES 
 

- Consultório: 

- Bancada composta de pia em aço inox, gaveteiro, porta periférico e prateleira;  
 

 01 (uma) mesa para atendimento, confeccionado em MDF, cantos arredondados e 
revestimento melamínico; 

 01 (uma) Maca médica, com estofamento injetado e revestimento em corvin e gavetas 
embutidas 

 01 (uma) cadeira do tipo secretaria com base giratória e rodízios, com regulagem de 
altura, estofamento injetado e revestimento em corvin; 

 01 (uma) escada com dois degraus revestidos com material antiderrapante no piso, e estrutura 
tubular com acabamento em pintura eletrostática; 

 01 (um) trocador com suporte para pendurar roupas e acessórios e cortina deslizante 
para proporcionar privacidade ao paciente. 

 01 (um) Módulo confeccionado em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com 
acabamento texturizado com cuba e torneira com acionamento automático. 

 01 (um) kit display para álcool em gel e toalheiro;  
 

 
 

 

 

 CONSULTÓRIO MÉDICO/GINECOLÓGICO:  
 

 01 (uma) mesa de apoio, com tampo retrátil, confeccionado em MDF, cantos 
arredondados e revestimento melamínico; 

 01 (uma) Maca Ginecológica, com estofamento injetado e revestimento em corvin e suporte 
de coxas revestido em corvin e com regulagem.  

 01 (um) mocho medico, com base giratória e rodízios, com regulagem de altura, 
estofamento injetado e revestimento em corvin; 

 01 (uma) escada com dois degraus revestidos com material antiderrapante no piso, e estrutura 
tubular com acabamento em pintura eletrostática; 

 01 (um) Módulo confeccionado em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com 
acabamento texturizado com cuba e torneira com acionamento automático. 

 01 (um) kit display para álcool em gel e toalheiro;  
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 01 (UMA) SALA DE COLETA: 
 

 01 (uma) bancada confeccionada em MDF composto por cuba e torneira em aço inox com 
acionamento automático e espação para acondicionar o refrigerador do tipo frigobar; 

 01 (uma) cadeira de coleta de sangue com suporte de braço; 

 01 (um) kit display para álcool em gel e toalheiro;  

 01 (um) refrigerador do tipo frigobar de no mínimo 80 litros; 
 

 01 (UMA) SALA DE ACUIDADE VISUAL E ESPIROMETRIA: 
 

 01 (um) Gabinete confeccionada em MDF composto por cuba e torneira em aço inox com 
acionamento automático. 

 01 (um) kit display para álcool em gel e toalheiro;  

 01 (uma) mesa de apoio, com tampo retrátil ou fixo, confeccionado em MDF, cantos 
arredondados e revestimento melamínico, na cor a definir pelo cliente.  

 02 (duas) Cadeiras tipo secretária com “pés rodízios” com estofamento de poliuretano 
injetado e revestimento em courvim na cor a ser definida pelo cliente. 

 
 

 CONSULTÓRIO de AUDIOMETRIA:  
 

 01 (uma) mesa de apoio, com tampo retrátil, confeccionado em MDF, cantos 
arredondados e revestimento melamínico; 

 01 (uma) cadeira, tipo secretária, com base giratória e rodízios com estofamento injetado 

e revestimento em corvin; 

 01 (uma) cadeira instalada na cabine com pés fixo, fabricada em aço e assento em 

polipropileno; 

 01 (uma) cabine audiometria com dimensões de 1200 x 2100mm, fabricada em chapa de 

aço carbono:  Montagem com trava de pressão e fechos de encaixe sem parafusos; 

iluminação com lâmpada fluorescente de 9w para ligação em 220V; Visor com duplo vidro 

isolante medindo 400 x 500 x 5mm; Piso de borracha, de fácil limpeza; Proteção contra 

ferrugem e acabamento em esmalte sintético, preferencialmente de cor branca; 

Revestimento acústico interno com espuma tipo Sonique Wave 25/10 na cor cinza grafite ou 

semelhante; Duto para passagem da fiação dos equipamentos de avaliação audiológica; 

Acabamento para vedação do duto de passagem dos fios dos equipamentos; Fecho de engate 

rápido para fechamento sob pressão da porta; suporte para colocação (repouso) dos fones 

dos equipamentos; Dimensões externas aproximadas: 800 x 800 x 1800mm, com estrutura 

atendendo as normas da Resolução nº 364 de 30 de Março de 2009 do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, que “Dispõe sobre o nível de pressão sonora das cabinas / salas de testes 

audiológicos e dá outra providências”. 

 01 (uma) bancada confeccionada em MDF composta por lavatório dotado de cuba de aço inox 

AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides 

(para evitar contaminação cruzada, contemplando prateleiras para a guarda de materiais e com 

portas corrediças; 

 01 (um) audiômetro: Modelo AD229b ou similar - com instalação; deverá ser adaptável 

tanto para se trabalhar de forma fixa ou portátil e realizar testes automáticos aliados a 

interface com o computador. 
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B.9  Pré-requisitos Técnicos 
 
A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica 
Operacional (recomenda-se mais de um) emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução dos serviços de características semelhantes ao objeto licitado, em nome da 
licitante, devendo conter: papel timbrado, carimbo do CNPJ, telefone e nome da pessoa de contato, 
endereço da empresa; 
 
O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação 

correta do contratante e do prestador de serviço, tais como: 
a) Nome, CNPJ e endereço do emitente; 
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu o bem ao emitente; 
c) Nome, cargo ou função do signatário emitente do atestado; 
d) O atestado de capacidade técnica deverá estar averbado pelo CREA, comprovar que a empresa 

licitante possui CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA. 
 

Entende-se por execução dos serviços de características semelhantes com o objeto da licitação aqueles 
relacionados a adequação de caminhão baú e/ou semirreboques adaptados como unidades móveis. 
 
Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA: Comprovar 
que a empresa licitante possui registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 
Comprovar que a empresa licitante possui engenheiro mecânico e engenheiro elétrico responsável com 
registro ativo no CREA. Deverá ser comprovado vínculo da licitante com os engenheiros responsáveis e a 
comprovação poderá ser feita por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
devidamente assinada ou cópia do contrato social que comprove a participação do profissional na 
sociedade ou ainda a apresentação de cópia de contrato de trabalho vigente e que os mesmos sejam os 
responsáveis técnicos mencionados no acervo técnico emitido pelo CREA apresentado pela licitante 
 
Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito - CAT e Comprovante de Capacitação Técnica - CCT, 
correspondente à Marca, Modelo e Versão do veículo, espécie/tipo Carroceria do tipo Motor- Casa, 
emitido pelo DENATRAN, de acordo com a resolução 369 de 2010 do CONTRAN, referente ao objeto 
ofertado, ambos em nome da licitante; 
 
Certificado de Regularidade – CR – emitido pelo IBAMA– Ministério do Meio Ambiente, que comprove 
que a licitante está em conformidade com as obrigações cadastrais referente às atividades desenvolvidas 
sob controle e fiscalização do Ibama, conforme está previsto na Instrução Normativa nº 6, de 2013 
 
Apresentar na proposta marca e modelo dos equipamentos e veiculo, juntamente com catálogos para 
melhor análise da comissão técnica. 
 
 
B. 10. Garantia ao produto: 
A empresa fornecedora deverá garantir a qualidade do produto por um período mínimo de 01 (um) ano, 
contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem. 
 
B.11. Cláusulas especiais 
 
Deve cumprir todas as Resoluções do conselho Nacional – CONTRAN, especialmente as Resoluções 291 e 
292, obtendo todas as licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a 
eliminar qualquer óbice ao registro e licenciamento do veículo, inclusive arcando com as taxas 
porventura cobradas. 
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Responsabilizar-se pela obtenção de todos os laudos, autorizações, inspeções e quaisquer outros 
requisitos da parte dos órgãos competentes visando à obtenção do registro e do licenciamento da 
unidade móvel, devendo fornecer o objeto livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

 
Providenciar o Registro e o Licenciamento do Veículo adaptado junto ao DETRAN, no nome da 
CONTRATANTE, providenciando toda a documentação e arcando com todas as despesas decorrentes, 
inclusive taxas públicas. 
 
Fornecimento de 1 (uma) Maquete em escala 1:25 de acordo com Unidade móvel real a ser enviada para 
a CONTRATANTE que será identificado no contrato de fornecimento. 
 

 
 
 

LAYOUT 
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LOTE 2. ANEXO I – B 
 

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER 
 

 

  Título: Descrito técnico para fornecimento e fabricação de Semirreboque Unidade Móvel de Saúde 

da      Mulher: 

 
Objeto: Confecção de UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER 
Semirreboque furgão de alumínio sobre chassi, com 2 (dois) eixos e suspensão 
pneumática, projetado para se deslocar em vias pavimentadas ou não, de topografia plana 
ou acidentada. 
 
Dimensões: 
 

Item Comp.  
(mm) 

Largura 
(mm) 

Altura 
extern
a 
(mm) 

Avanço 
Lateral 

N° de Eixos Acesso 

01 15.000 2.600 4.200 Não 02 com 
Suspensão 
Pneumática 

-Porta Escada tipo removível; 
-Plataforma PcD (pessoas com deficiência);  
 

B.9 Especificações técnicas e configurações da base rodante 

B.9.1 Estrutura da base rodante 

Os materiais adotados para servir como base rodante aplicados nas longarinas, travessas 
passantes, perfil de fechamento no contorno, para-choques, mesa e pino-rei, serão compatíveis 
com a capacidade de carga prevista para carretas com dois eixos (carga de até 10.000 kg cada), 
de acordo com as normas do CONTRAN, ABNT e padrões da indústria automobilística. As 
longarinas e travessas de apoio serão em aço estrutural, conforme normas da ASTM e ABNT.  

Para confecção das travessas de apoio (mãos francesas), perfil de contorno, saias e traseiras, 
para-lamas e para-choques será utilizado aço estrutural laminado, dobrado a frio. 

A base, em toda sua extensão possuirá um piso de chapa de aço de 03 (três) mm soldada à 
mesma, para permitir a melhor fixação de materiais e equipamentos do semirreboque.  

Obs.: O semirreboque/baú será confeccionado de maneira apropriada para que o deslocamento 
possa ser realizado por cavalos mecânicos (truck) rodoviários 4x2. (4 wheels X 2 driven wheels, 
with 2 wheels per axle, regardless of single or dual tires) e 6x2. 

B.9.2 Mesa de pino-rei 

A mesa de pino-rei será confeccionada em aço estrutural, conforme norma ABNT, ou ASTM, com 
espessura 08 (oito) mm. O pino-rei será executado em cromo níquel, forjado, tratado 
termicamente, dimensionado para as cargas do conjunto, conforme normas ABNT ou ASTM, e 
preso à mesa por parafuso de alta resistência. 
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B.9.3 Suportes verticais (patolas / pés de apoio do semirreboque)  

O semirreboque terá 04 (quatro) suportes verticais (patolas) tipo mecânico de acionamento por 
eixo manivela em duas velocidades, pés robustos de formato quadrado reforçado por braços 
articulados angulares para assegurar resistência de qualquer ângulo de estacionamento.  

 

B.9.4 Para barros 

Constituídos de borracha, instalados após o último pneu e na parte inferior.  

B.9.5 Sistema elétrico veicular 

Sistema de sinalização de trânsito conforme as normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na 
parte alta do semirreboque/baú, iluminação da licença traseira, luz de freio, luzes indicadoras 
de direção, dispositivos refletores (olhos de gato) e faixas refletivas.  

Duas tomadas de luz (redonda e retangular), sete vias para tensão de 24 VCC. Lâmpadas 
instaladas em soquetes de borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de 
plástico. Circuito elétrico com aterramento no próprio chicote elétrico.  

 

B.9.6 Eixos, cubos, rodas, freios e pneus. 

• Eixos: um eixo, secção tubular cilíndrica ou quadrada, com pontas paralelas que 
permitem a intercambiabilidade dos rolamentos internos e externos.  

• Cubos de rodas: Lisos, de ferro fundido nodular, adequados para montagem de rodas 
de aço ou alumínio. 

• Conjunto roda e pneus: equipado com os dispositivos e materiais necessários para 
funcionamento de sistema de pressurização automática dos pneus para os 
quatro conjuntos de rodas e pneus do material rodante, prontos para serem 
interligados ao conjunto propulsor (cavalo mecânico).  

• Rodas: Nova, em número de 04 (quatro), de aço forjado, adequadas para pneus 
radiais sem câmara, medidas: 8,25 x 22,5 polegadas.  

• Pneus: Novos, radiais, sem câmara, medidas: 295/80R X 22,5 polegadas, em número 
de 04 (quatro), classe B, ressulcáveis. Será também fornecido 01 (um) 
conjunto de roda/pneu, alojado no bagageiro inferior do semirreboque, com 
a finalidade de sobressalente, com as mesmas características, e ferramentas 
para a troca de pneu. 

• Tambores de freio: Fundidos de liga antifricção, para freios de 16,5 x 8 polegadas. 

• Sistema de freio ABS: Sistema “S” came “spring brake” (a ar comprimido), equipado 
conforme resolução 380/11 do CONTRAN, com duas linhas independentes 
de tubulações de nylon (se for outro material, deverá haver garantia contra 
fadiga e corrosão), para serviço e emergência, com válvula “relay”, tanque 
reservatório e engates de mangueira até “mão de amigo” para o cavalo 
mecânico. Alimentação de ar comprimido inclusive para a suspensão 
pneumática. Os terminais serão usinados em cobre. 
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•  

B.9.7 Suspensão 

A suspensão será tipo pneumática, paraos dois eixos, com módulos independentes. Própria para 
absorção de vibrações através de molas pneumáticas e amortecedores, com molas pneumáticas 
interligadas para equalização de carga com válvulas de nível automáticas, de modo a manter a 
altura do chassi constante, nivelando o produto e impedindo a inclinação do veículo em curvas.  

 

B.9.8 Bagageiros laterais 

O Semirreboque terá bagageiros, nas laterais esquerda e direita, totalmente integrados à base 
por perfis de aço carbonos, passantes, soldados ao chassi e travessas. O bagageiro de cada 
lateral possuirá um total de quatro portas, sendo uma para os pés de apoio, com altura livre até 
o solo de 400 mm. 

As tampas de acesso às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis de  aço carbono, 
revestimento em chapa lisa de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, 
travamento por trincos simples e terão vedação por borracha. Cada secção do bagageiro lateral 
terá sua porta de fechamento, com estrutura em perfil extrudado em duralumínio e 
revestimento em chapa lisa de duralumínio de espessura mínima de 0,8 mm. O sistema de 
articulação será do tipo pantográfico, ficando a porta paralela à lateral do semirreboque/baú 
quando aberta. As portas do bagageiro terão uma fechadura de embutir em inox e 
amortecedores para manter as portas na posição aberta. O bagageiro terá vão livre entre as 
laterais e a parte central. O piso dos bagageiros será em chapa lisa de aço galvanizado 
espessura de 3 mm, com revestimento na face superior (interna) em madeira compensada naval 
de 18 mm de espessura. Todas as alavancas de abertura das portas serão em aço inox com 
fechadura embutida e chaves e as dobradiças serão em aço inoxidável.  

B.9.9 Proteção anticorrosiva da base rodante 

Preparação das superfícies metálicas: 

• Remoção de rebarbas, escorias e respingos das superfícies metálicas e dos cordões 
de soldas; 

• Aplicação de demãos de primer epóxi, tinta à base de cromato de zinco ou óxido de 
ferro, com espessura de 50 microns; 

• Aplicação de “wash primer” de base poliuretânica; 

• Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de tinta poliuretânica. Secagem em 
estufa, à temperatura de 80º C. 

B.9.10 Soldas 

As soldas serão executadas por operadores treinados e capacitados, e não apresentarão falhas 
de fusão, penetração incompleta, bolhas, porosidade, sobreposição e cortes dos cordões de 
solda. 

B.9.11 Trincas 

O chassi não deverá apresentar nenhum tipo de trincas. 
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B.9.12 Deformações 

O chassi não deverá apresentar deformações que não constem do projeto. O chassi fabricado 
será submetido a testes de carga estática, sem que ocorra deformação permanente e com 
resultados marcados em planilhas. Os valores obtidos em testes serão apresentados à 
contratante quando da entrega do produto. 

B.9.13 Oxidação 

A estrutura do chassi não deverá apresentar oxidações após a preparação adequada das 
superfícies metálicas e pinturas finais. 

 

B.9.14 Dimensões finais 

As dimensões finais do produto deverão corresponder às dimensões constantes no desenho de 
projeto entregue previamente à contratante. 

B.9.15 Sistema de para-choque traseiro 

Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado contra ferrugem; do tipo escamoteável 
no sentido da traseira do semirreboque, pintura em cor preta e posterior aplicação de faixa 
refletiva (vermelha e branca). Homologado conforme resolução 593/16 do CONTRAN. 

B.10 Especificações técnicas e configurações do baú de duralumínio 

B.10.1 Revestimento externo das paredes do baú 

O revestimento externo do semirreboque/baú será em chapas lisas de liga de alumínio, de 
espessura mínima de 02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes 
frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites. Pintura externa na cor branca ou 
conforme projeto aprovado, com tinta de poliuretano. 

B.10.2 Perfis estruturais das laterais e do teto do baú 

Os perfis estruturais das laterais, piso e teto serão de duralumínio extrudado com perfil 
“ômega”, alma de 31 mm, conforme a norma ASTM 60005 T5, e dispostos simetricamente. As 
colunas serão espaçadas em 700 mm. Na parte frontal do semirreboque este espaçamento  será 
de 400 mm para aumentar a rigidez da estrutura que receberá as condensadoras das máquinas 
de ar-condicionado. 

Na região próxima ao pino-rei, o espaçamento será menor, a fim de compensar eventuais 
deformações. A parede frontal terá colunas tipo ômega em aço carbono galvanizado, para 
sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar, suporte de toldos conforme 
definidos no “layout”, apresentado pela Truckvan.  

Os perfis utilizados são projetados para resistir a cargas pontuais, concentradas e estáticas, de 
250 kg, sem deformação (flecha) permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto. A 
contratante poderá solicitar ensaio e laudo que comprove a resistência dos perfis utilizados. 
Todas as colunas de sustentação serão posicionadas observando-se um módulo padronizado de 
distanciamento entre elas de 400 mm. 

  



FIEPA 

Federaçãodas 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 

Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

ServiçoNacional 
deAprendizagem 

Industrial 

IEL 

Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav.QuintinoBocaiúva,1588 

66035-190 -Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
SistemaFIEPA 

32 
 
                 
                Comissão Central de Licitação 
                Sistema FIEPA  

 

 

B.10.3 Teto do baú 

O teto do semirreboque terá as seguintes características: 

• Construído a partir de chapa de liga de alumínio com espessura de 1 (um) mm;  

• Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira “J”, que 
facilitem o escoamento de águas até os cantos;  

• Impermeabilização externa com selante elástico à base de poliuretano, tipo 
“sikaflex”, silicone, fita dupla-face e/ ou “fiberglass” (glass fiber reinforced plastic) e 
“gelcoat”(providing resistance to ultraviolet degradation and hydrolysis), que 
garantam total estanqueidade contra água e poeira, em uso estático ou dinâmico do 
semirreboque/baú. 

• Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio, tipo “ômega”, 
fixados aos perfis laterais, aplicados em distâncias modulares, descritas no projeto 
estrutural, que permitam a aplicação de carga máxima concentrada de 250 kg em 
qualquer ponto dos perfis de sustentação do teto. Serão aplicadas cargas axiais no 
teto devido ao peso de estrutura de madeira compensada de 12 mm, revestimento 
interno tipo fórmica, luminárias, tomadas, conduletes e fiação elétrica tipo sobrepor, 
etc. 

B.10.4 Quadro das portas 

Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados eletricamente, com reforços nos 
cantos superiores e tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado na base rodante.  

 

B.2.8Porta P.C.D.: plataforma para pessoas com deficiência 

Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio extrudados e perfis 

de aço dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do quadro em perfis 

de aço, revestimento interno em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações em aço 

inoxidável, barra estabilizadora em tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis 

de aço inox e chapas de alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, 

regulador de nível dobrável para apoio ao solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por 

sistema de pistão hidráulico e sistema de freio controlador da operação seguindo as conformidades 

das Normas NBR 9.050 e NBR 15.655-1 (ISO 9386-1) 

 

B.2.8.1Acesso/Porta escada tipo Removível 

Deverá ser disponibilizada escada removível fabricadas em perfis e chapas de alumínio e/ou aço inox, 

para acesso a área de entrada da unidade móvel. Estas escadas deverão ser acondicionadas nos 

maleiros quando do transporte da unidade móvel. 

Corrimãos da Escada A porta / escada deverá ter dois corrimãos laterais articulados, um de cada lado, 

executados em aço inoxidável, com posicionamento sobre a porta e preso nas extremidades do 

batente da porta. A fixação dos corrimãos deverá ser feita por parafusos. Os parafusos, porcas e 

arruelas utilizadas na confecção da escada deverão ser de aço inoxidável. 
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A.2.9 Toldo  

Será incluído 01 (um) toldo de enrolar, para proteção do acesso, com haste para avançar e 
recolher. 

A.2.10 Piso 

O piso será constituído de: 

d) Chapa de aço soldada à base rodante: 

Chapa de aço carbono de 3 (três) mm, soldada em toda área da base rodante, 
tratada contra ferrugem e pintada na cor cinza “Scania” em ambas as faces. 

e) Madeira Compensada encaixada no piso do baú: 

O semirreboque/baú terá piso de madeira compensada, tipo naval, com 18 mm de 
espessura, resistente à ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com 
cabeça embutida. 

O piso de madeira ficará no mesmo plano da soleira da porta (sem degrau ou 
saliência entre os mesmos). A Truckvan apresentará as especi ficações do material 
aplicado na construção do piso bem como seu sistema de fixação.  

f) Revestimento do piso de madeira compensada 

O piso de madeira compensada será revestido com manta vinilica do tipo FADEMAC;  

A.2.11 Preparação das superfícies metálicas da carroceria (baú) 

Todas as peças de aço ou ferro da estrutura da carroceria serão protegidas por tratamento 
antiferrugem. As superfícies de aço serão desengraxadas através de solventes e submetidas à 
pintura de fundo (primer) com 2 (duas) demãos de tinta epóxi na espessura seca mínima de 30 
microns por demão. A espessura seca total do primer não será inferior a 60 microns.  

Na pintura de acabamento serão aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na espessura 
seca mínima de 30 microns por demão e espessura seca total do acabamento não inferior a 60 
microns. 

A espessura total seca da pintura será ≤ 170 microns.  

A.2.12 Preparação das partes de alumínio 

A região a ser pintada será lixada, preparada, para melhor resistência contra corrosão e 
aderência da pintura de acabamento, com 02 (duas) demãos de “wash primer” (fosfatização), 
Espessura seca por demão 30 microns. 

Na pintura de acabamento serão aplicadas 03 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético 
automotivo (cor branca). Espessura seca por demão 30 microns. 

Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes 
especiais em forma de tiras, para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, 
etc.) serão tratadas por processo contra ferrugem, iguais ou equivalentes ao segui nte: 
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• Remoção de rebarbas, escória e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de 
soldas; 

• Aplicação de demão de primer antiferrugem à base de ácido fosfórico, óxido de ferro 
ou cromato de zinco, com espessura de 50 microns;  

• Pintura de acabamento para elementos expostos; 

• Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de esmalte sintético cor alumínio.  

A.2.13 Identificação visual 

Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação visual (plotagem) de toda a 
área externa da carroceria para a Unidade Móvel. A Contratante passará informação em tempo 
oportuno. 

A.2.14 Vedações 

Serão realizadas a vedação e impermeabilização dos componentes da carroceria, e seus 
agregados, para que não ocorra infiltração de água, umidade ou poeira.  

A.2.15 Vedações do bagageiro 

A CONTRATADA adotará processos de construção dos bagageiros que garanta estanqueidade e 
vedação dos mesmos, contra ação de água, poeira, umidade e outros agentes externos.  

A.2.16 Colunas de extremidade 

Confeccionada em chapas de aço inox brilhante de 2 mm de espessura, com formato 
arredondado. 

A.3 Customização interna 

A.3.9 Revestimento interno 

Isolamento por meio de placas de poliuretano ou lã de rolha, aplicadas às laterais e teto na 
parte interna da unidade para maior estanqueidade de calor.  

Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro ou fórmica 
nas cores a serem definidas posteriormente; com acabamentos de emendas e a devida fixação 
para maior vida útil considerando ser uma carreta que será constantemente movimentada.  

A.3.10  Forro 

Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em 
módulos de MDF branco de 09 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias 
embutidas. Acabamento em laminado de alta pressão. 

A.4 Distribuição elétrica 

A.4.9 Quadro e bitola dos cabos elétricos 

Após análise da potência dos equipamentos a serem instalados, a Truckvan definirá as 
dimensões dos barramentos dos quadros de distribuição e as bitolas dos cabos do circuito 
alimentação da unidade. 
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O semirreboque terá 03(três) quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral onde será 
ligada a energia externa; 2 (dois) quadros para distribuição dos circuitos dos equipamentos, 
sistema de exaustão, climatização, tomadas e iluminação. 

No quadro de entrada a unidade contará com um dispositivo contra inversão de fase e com 
seleção automática da tensão de operação, tornando a unidade em u sistema bi -volt. 

Todos os circuitos passarão em eletrodutos metálicos e distribuídos em dutos protegidos contra 
poeira, umidade, atrito com a estrutura e fumaças corrosivas. 

A.4.10 Iluminação 

Instalação de luminárias de embutir em LED de 25 W cada, luzes de emergência em cada saída e 
os componentes necessários a luminotécnica. 

A.4.11 Condutores elétricos 

Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 
700 V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela 
contratada. Todas as emendas serão perfeitamente isoladas, não sendo permitidas emendas 
dentro dos tubos. A distribuição será externa executada por eletrodutos rígidos de PVC e 
conduletes também de PVC. 

A.4.12 Aterramento 

Aterramento para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos usuários, 
será constituído de uma haste metálica de 1500 mm a ser enterrada através de uma perfuração.  

A.4.13 Alimentação elétrica externa 

O semirreboque será provido de 01 (um) cabo elétrico de 25 m, trifásico, com plug para 125 A, 
para alimentação elétrica a partir de fonte externa. 

A.5 Climatização 

Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 03 (três) aparelhos condicionadores de ar 
do tipo split system com capacidade de 33.000 BTU cada, com controle remoto sem fio.  

A.6 Sistema de combate a incêndio 

A.6.9 Extintores com água pressurizada 

O semirreboque terá, suspensos na parede interna, 2 (dois) extintores de 10 litros de água 
pressurizada em jato denso para combate ao fogo em material comum de fácil combustão, com 
a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: 
madeira, tecidos, papel, fibra, etc.  

A.6.10 Extintores de gás carbônico 

Para combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, 
transformadores, reatores e quadros de distribuição elétrica estão previstos 2 (dois) extintores 
de 6 kg de gás carbônico. 
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A.7 Instalações Hidráulicas 
Sistema hidráulico provido de duas caixas d’água, sendo uma de armazenamento de água 

limpa e outra para armazenamento da água servida. O sistema de alimentação de água limpa 

se dará através de mangueira de aproximadamente 30 metros de comprimento com engate 

rápido para acoplamento ao registro de entrada da caixa de água limpa. Na entrada de água 

limpa deverá ter um filtro para purificação da água que será utilizada na carreta. Deverá ainda 

todo o sistema de captação de água do sistema de evaporação do ar condicionado e essa 

acoplada ao sistema de água limpa. Deverá ainda contar com sistema automatizado de 

liberação de água excedida na caixa, proveniente do excesso de produção de água pelo ar 

condicionado. Todo o sistema deverá ser construído em tubos de PVC de 1(uma ) polegada 

para o circuito de água limpa e será usado tubo de PVC rígido de 2 (duas) polegadas para o 

circuito de água servida para maior segurança contra entupimentos através de resíduos de 

alimentos. A saída de água servida se dará através de válvula de esfera de 2 duas polegadas 

localizada em uma das portas do maleiro e de fácil acesso para o deságüe.  

 

Deverá ter ainda 25m de tubo para o descarte da água servida na rede de esgoto, com um 

sistema de fácil manuseio e higiene. 

Em todas as torneiras a ligação entre tubo e torneira deverá ser executada com mangueira de 

3/8 de polegada com malha rígida para evitar torções e possíveis obstruções da passagem da 

água. Será instalado em todas as saídas das cubas, sistema de válvula americana e sifão 

flexível.  

O sistema hidráulico será movido através de bomba automática pressurizada, ou seja, sempre 

quando aberta alguma torneira a bomba deve ser acionada automaticamente. A voltagem das 

bombas dever ser 220V evitando componentes eletrônicos de transformação de tensão  no 

sistema evitando possíveis falhas de abastecimento. 

 
B.7.1 Opção de unidade com Banheiro 
Para unidades que são fornecidas com banheiros será construída uma nova caixa de inox para 
os dejetos do(s) vaso(s) sanitário(s) com registro metálico para o descarte adequado de seu 
conteúdo. 
 
B.8 Adaptação Interna 
 
B.8.1 Mobiliário 

Mobiliário conforme layout aprovado pelo cliente com reforços; Todos os mobiliários que 

compõem a unidade serão confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e 

externo, com acabamento texturizado em 2 cores, puxadores metálicos tipo alça de espessura 

9mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Os cantos e bordas serão 

devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos 

além de serem arredondados receberão tratamento e pintura em Laca PU, que irá oferecer 

maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia. Todas as gavetas serão 

instaladas com corrediças metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante  a 

locomoção da unidade). 
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B.8.2 SALÃO INTERNO PRINCIPAL: 

A unidade móvel deve contar com os seguintes ambientes:  

 

 1(uma) Sala de Mamografia 
 
Salas privativas em ambiente isento de saliências do tipo caixa de rodas, ambiente 

climatizado, com revestimento por manta de chumbo nas paredes laterais, divisórias e portas 

blindadas com chumbo, para evitar fuga de radiação, atendendo as normas da ANVISA;  

 As paredes e a porta das salas terão os mesmos acabamentos das demais, entretanto, 

deverão ser protegidas por lençol de chumbo e ter visor com vidro plumbífero 30 x 20 cm 

conforme indicado em projeto. A salas será revestida com lençol de chumbo de no mínimo 2 

mm de espessura nas paredes laterais e porta, até 2100 mm do piso, já o piso será revestido 

com lençol de chumbo de 1,5mm de espessura.  

 

Sua construção deverá atender ao regulamento técnico estabelecido na Portaria nº 453, de 01 

de junho de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (e suas 

atualizações).  

As blindagens serão contínuas, sem falhas e atenderão aos requisitos específicos. A 

contratada deverá submeter a UM a testes de vazamento de radiação, executadas por 

laboratório homologado e certificado que fornecerá o certificado de aprovação.  

A porta da sala, bem como seus elementos de fixação (ferragens), atenderá aos padrões de 

efetiva proteção contra radiação. O visor de vidro plumbífero 30 x 20cm deverá ter proteção 

mínima de 2 Pb. Ficará a cargo da contratada a instalação de 01 (um) Porta avental plumbífero 

que suporte o peso de aproximadamente 9Kg; a fixação da sinalização do símbolo 

internacional de radiação ionizante e do quadro com orientações de proteção radiológica.  

Deve ser instalada uma prateleira de console para teclado e operador; Deverá ser instalado 

acima do balcão e do console de controle, armários suspensos de armazenamento com acesso 

via portas com dobradiças; Deverá ser fornecida uma cadeira estofada de operador, com 

rodízios e apoio para costas; 

 

Deverá ter instalado um negatoscópio de duas posições;  Devem ser disponibilizadas placas de 

reforço para dispositivos de segurança e conexões elétricas para instalação adequada de 

equipamentos; Devem ser fornecidas duas conexões para acesso à internet para transferência 

de dados; Os armários deverão ser construídos com ¾ polegada, com madeira de alta 

qualidade e todas as superfícies cobertas por material laminado de alta pressão; Devem ter 

encostos sólidos para garantir estabilidade; As ferragens nas portas com dobradiças são 

ajustáveis com dobradiças escondidas; A trava do botão de pressão deverá proteger a porta 

do transito. 
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As salas, deverão dispor de sinalização visível, na face exterior da porta de acesso, contendo o 

símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições: “raios x, ent rada 

restrita” ou raios-x, entrada proibida a pessoas não autorizada” e sinalização luminosa 

vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguintes avisos de 

advertência: “Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida” A si nalização 

luminosa deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos.  

 
 Trocador: 

 01 (um) Suporte para pendurar roupas e acessórios;  

 01 (uma) cortina deslizante para proporcionar privacidade ao paciente no momento de seu 

exame. 

 

 1 (uma) Sala para Impressão de Laudo 

 01 (uma) Módulo confeccionado em MDF com revestimento melamínico interno e 

externo, com acabamento texturizado para acomodar CR e DRY;  

 01 (uma) Cadeira tipo secretária, pé rodízio giratória com espuma injetada e 

revestimento em courvin; 

 

 

 01(Um) consultório para Atendimento Clínico 

 01 (um) kit display para álcool em gel e toalheiro em cada baia; 

 01 (uma) Maca com colchonete estofado;   

 01 (um) mocho médico giratório a gás e regulagem de altura.  

 01 (uma) escada com dois degraus revestidos com material antiderrapante no piso, e 

estrutura tubular com acabamento em pintura eletrostática;  

 01 (um) Módulo confeccionado em MDF com revestimento melamínico interno e 

externo, com acabamento texturizado para prescrição médica.  

 01 (uma) Cuba para Lavar Mãos com armário inferior em MDF 

 

 

 

 
Foto de Referência 
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 Sanitários 

 Instalação de bacias sanitária com caixa acoplada em louca;  

 Instalação de suporte para papel higiênico;  

 Instalação de cesto de lixo  

 Instalação de tampa para bacia sanitária;  

 Instalação de Cuba para Lavar Mãos com armário inferior em MDF.  

 

 01 (uma) Sala de espera e recepção:  
 

 Ambiente privativo, climatizado. 

 01 (uma) Cadeira tipo secretária com “pés rodízios” com estofamento de poliu retano 

injetado e revestimento em courvim na cor a ser definida pelo cliente.  

 01 (um) Balcão para atendimento em MDF revestido com cor a ser definida.  

 Deverão ser fornecidas cadeiras remontáveis ou dobráveis, para a sala de espera dos 

pacientes que serão atendidos. 

 

B.9 Equipamentos incorporados/embarcados.  

 

1 
MAMOGRAFO 

CR E DRY 

DESCRIÇÃO: 
Composto por gerador de alta tensão,estativa com braço 
giratório acoplado ao conjunto de tubo de raios-x, dispositivo 
de compressão de mama, painel de controle e proteção 
radiológica para o operador. 
APLICAÇÃO BÁSICA: 
Equipamento utilizado para gerar imagem para mamografia de 
alta resolução de pacientes para fins de diagnóstico através do 
uso de radiação ionizante, com uso de filme radiológico ou 
detector eletrônico do tipo flat panel (sistema CR). 
CARACTERÍSTICAS GERAISDISPOSITIVO DE COMPRESSÃO: 
Controle eletrônico por meio de pedais e/ou botões, 
proporcionando compressão motorizada e manual, com 
indicação de força de compressão e da espessura da mama 
comprimida; controle eletrônico de limite de força aplicada; 
 
possibilidade de acionamento/desacionamento da compressão 
por meio manual; compatível com placa de compressão;  
TUBO DE RAIOS-X: 
Tubo com anodo giratório pista de molibdênio ou tungstênio, 
com capacidade térmica de anodo mínima de 300kHU; dotado 
de no mínimo dois pontos focais de tamanho aproximados 0.3 
e 0.1 mm; Distância fonte imagem de no mínimo 60 cm +/-
10%; dotado de proteção desobreaquecimento. 
COLIMAÇÃO: 
Com filtros de espessura mínima de 0.03 mm de Mo ou Tu e 
0.03 mm de ródio para a técnica de alto kv; colimador interno; 
com iluminação de colimação; baixa filtração inerente; seleção 
automática de diafragma interno. 
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AEC: 
Sistema de controle de exposição automática; estação de 
controle com indicação digital para os parâmetros de raios-x e 
controle de dados do paciente; deverá permitir a seleção entre 
técnica manual e automática; permitir a seleção de kV e de 
mAs; permitir a visualização de códigos de erro; permitir a 
calibração do equipamento; exposição nos modos manual e 
automático; painel de comando digital contendo os controles 
mais utilizados pelo radiologista (kV e mAs) em ambos os lados 
do equipamento. 
 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO OPERADOR: 
o equipamento deve ser fornecido com o console protegido 
por biombo em vidro com no mínimo 0,3 mmpb (chumbo 
equivalente) em tamanhosuficiente para proteção de todo o 
corpo do operador, podendo o gerador integrar a proteção 
radiológica desde que forneça a proteção equivalente superior 
ao valor supracitado; Estativa composta de conjunto de tubo 
de raios-x e porta chassis, sistema de compressão com todos 
os movimentos motorizados; porta chassis ou cassetes para 
realização de magnificações; grade e superfície de apoio a 
mama 24x30; permitir magnificações de no mínimo 1,5x; 
movimento vertical e de rotação. 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 
Tensão de alimentação: 127/220 vac ou sistema bivolt 
automático de tensão. Frequência de alimentação: 60 hz. 
Gerador de alta tensão: gerador de alta frequência compatível 
com o tubo de raio x; faixa de tensão para tubo de raios-X, que 
abranja o intervalo de 25kv a 35kv, ajustável no máximo de 2 
em 2kv e faixa que abranja o intervalo de 15 mAs a 500 mAs, 
no mínimo. 
 
ACESSÓRIOS: 
Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, 
indispensáveis ao funcionamento solicitado. Placa de 
compressão compatível. Phantomsnecessários para calibração 
e teste do equipamento. O equipamento deveráestar 
preparado para receber pá de compressão de 24x30 cm, pá 
para compressão localizada e pá perfurada para biópsia; apoio 
para queixo que não interfira no campo de modo a evitar 
artefatos de imagem. 
CERTIFICADOS: 
Certificado de boas práticas de fabricação e/ou 
armazenamento e distribuição de produtos para a saúde 
emitido pela Anvisa ou pelo órgão competente no país de 
origem do fabricante;  
Certificado ANVISA 
Certificados de conformidade com as normas brasileiras 
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aplicáveis.  
 
 
 
 
Marca do fabricante e modelo com registro no ministério da 
saúde. 
Apresentar catalogo em português. 
 
ITEM – CR MONODETECTOR 
DESCRIÇÃO: 
Sistema de captura digital de imagens radiográficas, 
monocassete com capacidade de processar no mínimo 50 ips 
do tamanho 24x30 por hora, para mamografia, com 
possibilidade para chassis com placas de fósforonos formatos: 
18x24 cm e 24x30 cm para mamografia. 
O sistema deverá ser composto de leitor de imagens, estação 
de trabalho de controle de qualidade contendo software para 
backup de exames compatível com o conjunto de chassisde 
mamografia abaixo discriminados; Leitor de imagens e estação 
de controle de qualidade. 
O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE:  
Identificação dos chassis; reconhecimento automático do 
tamanho e tipo dos chassis; leitura de imagens de mamografia 
de aproximadamente 50 microns (20 pixels/mm); 
processamento multi-frequêncial para diferenciação de 
estruturas; monitor touch screen de no mínimo 15 polegadas, 
disco rígido local de pelo menos 10 gb; capacidade de 
armazenamento em disco local de pelo menos 2.000 imagens; 
colimação lógica de imagens manual ou automática através da 
estação de controle de qualidade; dicom 3.0, storage para 
imagens brutas (raw data) e pós-processadas; dicom 3.0 full 
(print para impressão; dicom 3.0 worklist management para 
recebimento de informações do sistema de informação 
radiológica (RIS) e hospitalar (HIS)); sistema completo com LAN 
fast ethernet. 
 
ALIMENTAÇÃO:  
127/220 volts -60 hz, rede elétrica monofásica 
ACESSÓRIOS: 
Nobreak com comutação automática de rede (entrada) e 
alimentação do tipo online compatível com os elementos do 
sistema. 
CERTIFICADOS: 
Certificado de boas práticas de fabricação e/ou 
armazenamento e distribuição de produtos para a saúde 
emitido pela Anvisa ou pelo órgão competente no país de 
origem do fabricante;  
Certificado ANVISA 
Certificados de conformidade com as normas brasileiras 
aplicáveis.  
Marca do fabricante e modelo com registro no ministério da 
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saúde. 
Apresentar catalogo em português. 
 
 
 
 
ITEM 1 – FLAT DETECTOR 18X24 MAMO 
DESCRIÇÃO: 
Chassi e placa de fósforo tamanho 18x24 cm para mamografia 
na obtenção de imagens radiográficas digitais conforme padrão 
e compatívelcom os sistemas deste conjunto. 
QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES. 
CERTIFICADOS: 
Certificado de boas práticas de fabricação e/ou 
armazenamento e distribuição de produtos para a saúde 
emitido pela Anvisa;  
 
certificados deconformidade com as normas brasileiras de 
segurança elétrica. EMBALAGEM COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
Marca do fabricante e registro no ministério da saúde 
 
 
ITEM –FLAT DETECTOR 24X30 MAMO 
DESCRIÇÃO: 
Chassi e placa de fósforo tamanho 24x30cm para mamografia 
na obtenção de imagens radiográficas digitais conforme padrão 
e compatívelcom os sistemas deste conjunto. 
QUANITDADE: 02 (DUAS) UNIDADES. 
CERTIFICADOS: 
Certificado de boas práticas de fabricação e/ou 
armazenamento edistribuição de produtos para a saúde 
emitido pela Anvisa; certificados de conformidade com as 
normas brasileiras de segurança elétrica.  
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
Marca do fabricante e registro no ministério da saúde. 
 
 
ITEM  – IMPRESSORA EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO (DRY): 
Impressoras drypara processamento a seco das imagens a fim 
de gerar filmes com os vários formatos dos chassis digitais de 
captura conectados aos sistemas descritos neste conjunto. 
Deverá possuir capacidade de:carregamento dos filmes a luz 
do dia em magazine com capacidade de pelo menos 100 
filmes; capacidade de filmes pelo menos em 03 (três) 
tamanhos  
simultâneos. Resolução mínima de 50 mícrons; conexão com o 
equipamento de CR acima descrito ou outras modalidades 
atravésdo protocolo DICOM 3.0 ou conexão direta com até 3 
modalidades via interface digital ou analógica; controle 
automático da densidade do filme. 
CERTIFICADOS: 
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Certificado de boas práticas de fabricação e/ou 
armazenamento e distribuição de produtos para a saúde 
emitido pela Anvisa ou pelo órgão competente no país de 
origem do fabricante;  
 
 
 
Certificado ANVISA 
Certificados de conformidade com as normas brasileiras 
aplicáveis.  
Marca do fabricante e modelo com registro no ministério da 
saúde. 
Apresentar catalogo em português. 
 

 

 
 
B.11 Pré -  requisitos Técnicos a serem apresentados na Habilitação  
 
Somente serão consideradas aptas a apresentar propostas técnicas-comerciais, empresas que 
apresentarem comprovação de aptidão para o desempenho de atividade similar  e /ou compatível 
com o objeto da licitação; e que possam comprovar experiência anterior de fabricação de 
semirreboques tipo motor casa/trailler de dois eixos  adaptados como unidades móveis através da 
apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnica emitido por empresas de direito 
público ou privado,  confirmando o fornecimento, fabricação, execução dos serviços de instalação de 
equipamentos, de produtos com as características e necessidades do escopo, atendendo os recursos 
tecnológicos solicitados no termo de referência”. 
 
O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação 
correta do contratante e do prestador de serviço, tais como: 
 
a) Nome, CNPJ e endereço do emitente; 
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu o bem ao emitente; 
c) Nome, cargo ou função do signatário emitente do atestado; 
d) O atestado de capacidade técnica deverá estar averbado pelo CREA, comprovar que a empresa 
licitante possui CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, comprovando a fabricação e 
montagem de semirreboque adaptado como unidade móvel. 
 
Entende-se por fornecimento de bens compatíveis com o objeto da licitação aqueles relacionados a 
fabricação de semirreboques do tipo motor casa/trailler adaptados como unidades móveis e porta 
para acesso à PcDs (Pessoas com Deficiência). 
 
Comprovar que a empresa licitante possui registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura  
 
Comprovar que a empresa licitante possui engenheiro mecânico e engenheiro elétrico responsável 
com registro no CREA, deverá ser comprovado vínculo da licitante com os engenheiros responsáveis, 
a comprovação deverá  ser feita por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) devidamente assinada ou cópia do contrato social que comprove a participação do 
profissional na sociedade ou ainda a apresentação de cópia de contrato de trabalho vigente e que os 
mesmos sejam os responsáveis técnicos mencionados no acervo técnico emitido pelo CREA 
apresentado pela licitante. 
 
Comprovar que a empresa licitante possui CAT– Certidão de Adequação à Legislação de Transito 
emitido pelo Denatran, comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque de dois eixos do tipo 
motor casa/trailler. 
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Comprovar que a empresa licitante possui CCT– Certificado de Capacitação Técnica emitido pelo 
INMETRO, comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque dedois eixos do tipo motor 
casa/trailler. 
 
A Licitante deverá comprovar assistência técnica autorizada com anuênciada unidade móvel na 
grande Belém; 
 
 
 
B.11.1 Desenhos de Execução e Memoriais Descritivos   
Deverão ser apresentados desenhos em duas vistas da unidade móvel e de execução para a base 
rodante (carreta) e furgão, em cópias tipo "ozalite”, "heliográfica" ou "sulfite"; e demais informações 
que possibilitem a análise técnica do produto ofertado. 
 
Cronograma para etapas de projetos incluindo-se no mesmo: execução, fiscalização, testes, 
transporte e entrega.  
 
 
B.11.2 Fiscalização da fabricação 
O contratante realizará a fiscalização de todo o processo de fabricação, comparando as 
especificações contidas neste memorial descritivo e o produto apresentado pelo fabricante, através 
de sua equipe técnica, cabendo ao fornecedor permitir e facilitar o acesso da mesma ao local de 
fabricação. 
 
B.11.3 Condições para entrega do produto 
A entrega do produto deverá ser precedida por vistoria técnica para aceitação do mesmo, por parte 
da equipe técnica designada pelo contratante para tal finalidade. A vistoria técnica deverá ser feita 
nas dependências do parque fabril do fornecedor, local em que a equipe técnica do contratante 
realizará testes no produto objetivando sua aceitação ou recusa. Em caso de recusa será emitido 
laudo técnico, indicando as eventuais razões ou falhas encontradas no produto. 
 
 
B.11.4 Local de entrega do produto 
A entrega do produto será realizada no endereço a ser informado pela contratante e o detalhamento 
serão indicados no contrato a ser assinado entre as partes. 
 
B.11.5 Peças de reposição 
Os manuais técnicos deverão ser entregues juntamente com o produto e conter claramente as 
especificações (descrição, desenhos, dimensões básicas, tratamentos e acabamentos) de materiais, 
mesmo os componentes adquiridos pelo fornecedor junto a terceiros, visando sua fácil aquisição e 
reposição quando necessária. 
 
B.11.6 Garantia ao produto 
A empresa fornecedora deverá garantir a qualidade do produto por um período mínimo de 01 (um) 
ano, contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem. 
 
B.11.7 Treinamento Técnico 
A empresa fornecedora deverá oferecer treinamento técnico e operacional da unidade móvel para 
equipe responsável pela operação da unidade móvel para a operação dos sistemas de controle de 
fechamento e abertura de portas. 
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B.12 Cláusulas especiais 
• A alteração, corte ou qualquer outro serviço em peças, equipamentos ou acessórios do furgão ou 
do módulo rodante, só poderá ser concretizado após a devida autorização da fiscalização da 
CONTRATANTE. 
• Todos os materiais utilizados nas instalações e montagens deverão obedecer aos critérios 
anticorrosivos e serem totalmente adequados à indústria automotiva. 
• Nenhum equipamento ou utensílio deverá ser transportado fora de local apropriado. Portanto, 
durante a instalação, a empresa CONTRATADA deverá conferir, juntamente com a fiscalização, a 
possível adaptação de qualquer desses itens aos seus locais, ratificando as medidas de projeto com 
as dimensões reais das peças. 
 
B.11.1. Deve cumprir todas as Resoluções do conselho Nacional – CONTRAN, especialmente as 
Resoluções 291 e 292, obtendo todas as licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão 
competente de forma a eliminar qualquer óbice ao registro e licenciamento do veículo, inclusive 
arcando com as taxas porventura cobradas.  
 
 
 
 
B.11.2.  Responsabilizar-se pela obtenção de todos os laudos, autorizações, inspeções e quaisquer 
outros requisitos da parte dos órgãos competentes visando à obtenção do registro e do licenciamento 
da unidade móvel, devendo fornecer o objeto livre e desembaraçado de quaisquer ônus.  
 
B.11.3. Providenciar o Registro e o Licenciamento do Veículo adaptado junto ao DETRAN, no nome 
da CONTRATANTE, providenciando toda a documentação e arcando com todas as despesas 
decorrentes, inclusive taxas públicas.  
 
B.11.4. Fornecimento de 1 (uma) Maquete em escala 1:25 de acordo com Unidade móvel real a ser 
enviada para a CONTRATANTE que será identificado no contrato de fornecimento. 
 
 

SUGESTÃO DE LAYOUT 
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LOTE 3 - ANEXO I – C 

UNIDADE MÓVEL DE MECÂNICA AUTOMOTIVA, 

 PARA O SENAI/PA, INCLUSO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS. 

Normas aplicadas 
 

Os produtos serão fabricados em conformidade com as seguintes normas:  

ASTM : American Society for Testing and Materials 

ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CONTRAN : Conselho Nacional de Trânsito; 

CNT : Confederação Nacional do Transporte 

B.11 Normas de trânsito 

O projeto, desenhos, fabricação, preço e prazo foram definidos para produtos que cumprem as resoluções 

do Conselho Nacional de Trânsito brasileiro – CONTRAN, em especial as resoluções 291 e 292, com 

obtenção das licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a eliminar 

eventual barreira ao registro e licenciamento do veículo, no Brasil, inclusive arcando com as taxa s 

porventura cobradas. 

 

1. TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Especificações técnicas para Escola Móvel de Mecânica Automotiva  com fornecimento e instalação de todos os 
equipamentos e acessórios, de acordo com as especificações abaixo 
 
1. Objetivo: 

 
Especificações técnicas para registro de preço para fornecimento de 1 (um) semirreboques furgão  com dois 
avanços laterais e duas portas palco automatizados por sistema hidráulico , porta tipo escada e porta para 
acesso a PcD, o semirreboque deverá ser adaptado para Unidade Móvel Automotiva incluindo o fornecimento 
e instalação de todos os equipamentos e acessórios, inclusive garantia de acordo com as especificações deste 
memorial descritivo.  
 
Para o transito às comunidades atendidas pelo SENAI-PA, as unidades móveis  deverão ser capazes de se 
deslocarem em vias pavimentadas ou não, de topografia plana ou acidentada. As carrocerias deverão ser 
adaptadas com elevador para servir de via de acesso a Pessoas com Deficiência  – PcD 
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2. Características gerais dos produtos 

 

Ite
m 

Comp
r. 

(mm): 
 

Largu
ra 

(mm): 
 

Altura 
Exter

na 
(mm) 

Avanç
o 

Lateral 

N.º de 
Eixos 

Acesso 
 

 
1 

 
1500

0 

 
2600 

 
4200 

 
Sim, 
Dois 

Avanç
os 

 
02 c/ 

suspensã
o 

pneumáti
ca 

1 
Porta 
escad

a 
tipo 

Escad
a  
 

(PcD) Porta 
com 

elevador na 
área 

fechada do 
semirreboq

ue 

 
3.  Especificações técnicas  
              
3.1. Especificações da base rodante 

 
3.1.1. Estrutura da base rodante 
Os materiais adotados para servir como base rodante aplicados nas longarinas, travessas passantes, perfil de 
fechamento no contorno, parachoques, mesa e pino-rei, deverão ser compatíveis com a capacidade de carga 
prevista para carretas com dois eixos (carga de até 10.000 kg cada), de acordo com as normas do CONTRAN, 
ABNT e padrões da indústria automobilística. O formato dos perfis das longarinas, bem como das travessas de 
apoio, será conforme o padrão adotado pelo fabricante (“I”, “U”, “C”, etc.), em aço estrutural, conforme normas 
ASTM, ABNT. Para confecção das travessas de apoio, mãos francesas, perfil de contorno, saias e traseiras, pára-
lamas tipo concha e pára-choques recomenda-se utilização de aço estrutural laminado, dobrado a frio. 
 A base, em toda sua extensão possuirá chapa de aço de 3 (três) mm soldada à mesma, para permitir a melhor 
fixação de materiais e equipamentos do semi-reboque. 

 
Obs.: O semi-reboque/baú deverá ser confeccionado de maneira apropriada para que o deslocamento possa ser 
realizado por cavalos mecânico rodoviário de especificação 4x2 e 6x2. 
 
3.1.1.1.   Portas laterais tipo palco 
 
As portas laterais tipo palco deverão ser fabricada totalmente em alumínio e aço inoxidável. Possuir mecanismo 
de abertura e fechamento automatizados por meio de cilindro hidráulico com sistema de moto-bomba 
independente e partida manual, controlada por válvula direcional de 3(três) posições, centro tanden (para atuar 
como freio de emergência), acionamento por alavanca devidamente sinalizada e válvulas de sequência nos 
pórticos a e b controlando o travamento e a abertura da porta. Abertura mínima de 90° e dispositivos de 
segurança para abertura em caso de falta de energia. Perfis internos dimensionados para cargas concentradas de 
no mínimo 300 kg por metro quadrado, com dimensões 2400 mm por 8000 mm, posicionada do lado esquerdo 
do veículo. A porta lateral funcionará como piso quando apoiada em vigas apropriadas e deverá ter 
internamente o mesmo acabamento do piso do semirreboque. Sistema de travamento  hidráulico através de 
varão interno do quadro da porta palco acionado por um cilindro sequencial. O revestimento da face externa do 
palco deve ser de mesmo material usado nas demais paredes externas do veículo. Automação da porta palco se 
dará através sistema de automação autônomo, sem necessidade de energia externa para abertura e fechamento 
da mesma, possibilitando a montagem da carreta em locais ainda não energizados. Sistema provido de moto 
bomba, bomba, acoplamento, comandos hidráulicos por alavancas, tubos e mangueiras com anilhas de ligação 
por pressão e sistema de travamento seqüencial (dispensando outra ação para a trava da porta-palco). 
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3.1.1.2.  Avanços laterais 
 
Os avanços laterais deverão ser composto de 3(três) paredes interligadas, com portas de correr nas laterais, 
estruturadas por perfis de duralumínio devidamente    especificados pelo fabricante, com fechamento em vidro 
temperado 8 mm  ou policarbonato cristal Polygal 6 mm insufilmado ou envelopado, sendo um avanço com 
dimensões 2400 mm de avanço por 9000 mm de extensão, providas de rodízios de polietileno para deslizamento 
lateral e outro de dimensões de 2.300 de avanço por 10.000 mm de extensão providas de rodizíos de polietileno 
para deslizamento lateral, as medidas são aproximadas em razão de adequação de processo de fabricação e 
alojamento dos mesmos internamente na unidade. 
Deverá movimentar-se por sobre trilhos de aço inox, embutidos tanto na porta lateral quanto no piso interno do 
furgão; e acionamento por alavanca devidamente sinalizada.  

                  Teto apropriado, rebaixado em relação ao teto original do veículo para cobertura das paredes que constituem o 
avanço; sistema de vedação para contenção de águas pluviais, poeira e climatização. Ser fabricado com perfis 
extrudados, demais chaparias e rebites totalmente em alumínio. 
Os avanços lateral deverão possuir mecanismo de abertura e fechamento automatizado por meio de sistema 
hidráulico ( motor hidráulico e comando de válvulas ), sendo que um dos avanços poderá ser automatizado por 
meio de motor elétrico ou outro sistema que possibilite o fechamento sem a necessidade de esforço físico. 
 
 3.1.1.3.  Estrutura de suporte para o avanço lateral 
 
Deverão ser posicionados 4(quatro) pés de sustentação em cada lado do semireboque, do tipo encaixe na lateral 
do  furgão, formados por duas vigas metálicas articuladas a 90 graus, com sapatas de altura regulável para 
nivelamento junto ao piso, de modo a apoiarem a porta lateral. 
 
3.1.2. Mesa e Pino-Rei 

 
A Mesa do Pino-Rei deverá ser confeccionada em aço estrutural, conforme norma ABNT, ou ASTM, com 
espessura mínima de  8 (oito) mm. O pino-rei deverá ser executado em aço cromo níquel, forjado, tratado 
termicamente, dimensionado para as cargas do conjunto, conforme normas ABNT ou ASTM, preso à mesa por 
parafusos de alta resistência.  
 
3.1.3.  Suportes verticais (pés de apoio do semi-reboque) 

 
O semi-reboque deverá possuir 04 (quatro) suportes verticais tipo mecânico de acionamento por eixo-manivela 
em duas velocidades, pés robustos de formato quadrado, reforçados por braços articulados angulares para 
assegurar resistência de qualquer ângulo de estacionamento.  
Acionamento da caixa de engrenagens independente, com ajuste fino de forma a permitir perfeito nivelamento 
do produto quando estacionado.  
A altura do conjunto deverá ficar distante do solo, no mínimo, no mesmo distanciamento entre o solo e o ponto 
mais externo do pára-choque traseiro, evitando-se colisões dos mesmos contra o solo quando de passagem por 
depressões no piso. 
Em cada suporte lateral deverá ser instalado um nível do tipo olho de boi de forma que possa ter fácil 
visualização quando do nivelamento da carreta antes da abertura e montagem da mesma. 
 
3.1.4. Para barros 

 
Constituídos de borracha, instalados após o último pneu e na parte inferior. 

 
3.1.5. Para lama tipo “Concha” 

 
Sobre os pneus, constituído a partir de chapa de aço, tratada contra ferrugem e pintada em esmalte sintético. 
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3.1.6. Sistema elétrico do semi-reboque/baú 

  
                         Sistema de sinalização de trânsito conforme normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte alta do semi-

reboque/baú, iluminação da licença traseira, luz de freio, luzes indicadoras de direção, dispositivos refletores 
(olhos de gato) e faixas refletivas.  
Duas tomadas de luz (redonda e retangular) sete vias. Tensão 24 VCC. Lâmpadas instaladas em soquetes de 
borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de plástico. Circuito elétrico com aterramento no 
próprio chicote elétrico.   
 
3.1.7.  Eixos, Cubos, Rodas, Freios e Pneus. 

 

 Eixos 
 

Dois eixos, secção tubular cilíndrica ou quadrada, com pontas paralelas que permitam a intercambiabilidade dos 
rolamentos internos e externos. 

 

 Cubos de Rodas 
 

Lisos, de ferro fundido nodular, adequados para montagem de rodas de aço ou alumínio, rodagem disco. 
 

 Conjunto roda e pneus 
 

Deverá estar equipado com todos os dispositivos e materiais necessários para funcionamento de sistema de 
rodoar para os oito conjuntos de rodas e pneus do material rodante, que deverão estar prontos para serem 
interligados ao conjunto propulsor (cavalo mecânico).  
 

 Rodas  
 

Novas, sem uso anterior, em número de 08 (oito) unidades, de aço, forjadas, adequadas para pneus radiais sem 
câmara, medidas 8,25 x 22,5 polegadas, próprias para pneus sem câmara.  
 

 Pneus 
 

Novos, sem uso anterior, radiais, sem câmara, medidas 295/80R X 22,5 polegadas, em número de 08 (oito) 
unidades, classe B, ressulcáveis. Deverá também ser fornecido 01 (um) conjunto de roda/pneu com a finalidade 
de sobressalente com as mesmas características descritas anteriormente e fornecimento de ferramentas para 
troca. 
 

 Tambor de freio  
 

Fundidos de liga antifricção, para freios de 16 ½ polegadas x 8 polegadas. 
 

 Sistema de freio 
 

 Sistema “S” came “spring brake” (a ar comprimido), equipados conforme resolução 777/93 do CONTRAN, com 
duas linhas independentes de tubulações de nylon (se outro material deverá haver garantia contra fadiga e 
corrosão), para serviço e emergência, com válvula “relay”, tanque reservatório e engates de mangueira até “mão 
de amigo” para o cavalo mecânico. Alimentação de ar comprimido inclusive para a suspensão pneumática. Os 
terminais deverão ser usinados em cobre.  
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3.1.8. Suspensão 
 

A suspensão será tipo pneumático, para os dois eixos, com módulos independentes para cada eixo. Própria para 
absorção de vibrações através de molas pneumáticas e amortecedores, com molas pneumáticas interligadas para 
equalização de carga com válvulas de nível automáticas, de modo a manter a altura do chassi constante, 
nivelando o produto e impedindo a inclinação do veículo em curvas. 
 
3.1.9. Bagageiros Laterais 

 
Serão totalmente integrados à base por perfis de aço carbonos, passantes, soldados ao chassi e travessas. 
Possuirão um total de quatro portas de cada lado, sendo três para o bagageiro, e uma  para os pés de apoio, com 
altura livre até o solo de 400 mm. As tampas de acesso às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis 
de aço carbono, revestimento em chapa lisa de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, 
travamento por trincos simples e terão vedação por borracha. Cada secção do bagageiro lateral terá sua porta de 
fechamento, com estrutura em perfil extrudado em duralumínio e revestimento em chapa lisa de duralumínio de 
espessura mínima de 0,8 mm. O sistema de articulação será do tipo pantográfico, ficando a porta paralela à 
lateral do semi-reboque/baú quando aberta. As portas do bagageiro deverão ter uma fechadura de embutir em 
inox e amortecedor para manter as portas na posição aberta. O bagageiro terá vão livre entre as laterais e a 
parte central. O piso dos bagageiros será em chapa lisa de aço galvanizado espessura 3 mm, com revestimento 
na face superior (interna) em madeira compensada naval de 18 mm de espessura. Todas as alavancas de 
abertura das portas serão em aço inox com fechadura embutida e chaves. Todas as dobradiças serão em aço 
inoxidável. 
 
3.1.10. Proteção anticorrosiva da base rodante 

 
Preparação das superfícies metálicas: 

 
Remoção de rebarbas escoria e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de soldas. 
Aplicação de demãos de primer epóxi, tinta à base de cromato de zinco ou óxido de ferro, com espessura de 50 
microns; 
Aplicação de “wash primer” de base poliuretânica; 
Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de tinta poliuretânica.  Secagem em estufa, à temperatura, de 
80 graus Celsius. 
 
3.1.11. Soldas 

 
Deverão ser executadas por operadores treinados e capacitados, e não devem apresentar falhas de fusão, 
penetração incompleta, bolhas, porosidade, sobreposição e cortes dos cordões de solda. 

 
Obs.: A empresa deverá apresentar, quando solicitado, toda a documentação relativa à especificação do material 
de adição e os procedimentos de soldagem. 
 

 
3.1.12. Trincas 

 
O chassi não deverá apresentar nenhum tipo de trincas. 

 
3.1.13. Deformações 

 
O chassi não deverá apresentar deformações que não constem do projeto. O chassi fabricado deverá ser 
submetido a testes de carga estática, com  resultados marcados em planilhas, submetidos à contratante, sem 
que ocorra deformação permanente. Os valores obtidos em testes deverão ser informados à contratante quando 
da entrega do produto. 
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3.1.14. Oxidação 
 

A estrutura do chassi não deverá apresentar oxidações após as pinturas finais, precedidas por preparação 
adequada das superfícies metálicas. 
 
3.1.15. Dimensões finais 

 
As dimensões finais do produto devem corresponder às dimensões constantes no desenho de projeto entregue 
previamente à contratante. 
 
 
3.1.16. Sistema de parachoque traseiro 
 
Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado contra ferrugem; do tipo escamoteável homologado; 
pintura em cor preta e posterior aplicação de faixa refletiva (vermelha e branca)  conforme norma do CONTRAN. 
 
3.2. Especificações Técnicas do Semi-reboque/baú (Baú de duralumínio) 

 
Os licitantes deverão especificar os materiais e processo construtivo adotados na  construção da carroceria 
(semi-reboque/baú de alumínio), atendendo aos seguintes   requisitos: 
 
3.2.1. Revestimento externo das paredes do semirreboque/baú 

 
Revestimento externo do semi-reboque/baú deverá ser em chapas lisas de liga de alumínio, de espessura mínima 
de 02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis 
estruturais por rebites. 
Pintura externa na cor branca ou a ser definida conforme projeto visual com tinta de poliuretano. 
 
3.2.2. Perfis Estruturais das laterais e do teto do Semirreboque/baú 

 
Os perfis de duralumínio extrudado das laterais deverão ser “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 mm, 
conforme a norma ASTM 60005 T5, dispostos simetricamente quando nas laterais. As colunas serão espaçadas 
em 400 mm, sendo na sua totalidade do tipo ômega, em duralumínio. Na região próxima ao pino-rei, o 
espaçamento deverá ser menor, a fim de compensar eventuais deformações. A parede frontal colunas tipo 
ômega em aço carbono estrutural, para sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar, suporte 
de  toldos conforme definidos no “layout”(anexo 1), apresentado pela contratante.  
Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, sem deformação 
(flecha) permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto.  
A contratante poderá solicitar ensaio e laudo que comprove a resistência dos perfis utilizados. Todas as colunas 
de sustentação deverão ser posicionadas observando-se um módulo padronizado de distanciamento entre elas 
de 400 mm. A empresa contratada para o fornecimento deverá apresentar desenho que mostre o projeto 
estrutural da carroceria.      
 
3.2.3. Teto do Semirreboque/baú 

 
O teto deverá possuir as seguintes características: 
 
O teto deverá ser construído a partir de chapa de liga de alumínio com espessura de 1 (um) mm; 
Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira “J”, que facilitem o escoamento de 
águas até os cantos. 
Impermeabilização externa a ser efetuado com material com “sika-flex”, silicone, fita dupla-face e/ ou “fiber-
glass” laminado com resina plástica e “gel-coat”, que garantam total estanqueidade contra água e poeira, em 
qualquer situação de uso, seja estática ou dinâmica. 
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Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio tipo “ômega”, fixados aos perfis laterais, 
aplicados em distâncias modulares descritas no projeto estrutural, que permitam a aplicação de carga mínima 
concentrada de 250 kg em qualquer ponto dos perfis de sustentação do teto. Serão aplicadas cargas axiais no 
teto devido ao peso de estrutura de madeira compensada de 12 mm, revestimento interno tipo fórmica, 
luminárias, tomadas, conduletes e fiação elétrica tipo sobrepor, etc. 
Sobre o teto estrutural instalar manta de fibra de vidro de espessura de 2 mm inteiriça em todo comprimento e 
largura. 
 
3.2.4. Quadro das portas   

 
Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados eletricamente, com reforços nos cantos superiores e 
tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado na base rodante. 
 
3.2.5.  Acesso/Porta Escada : 
 
Porta com função também de escada, tipo “avião”, ou seja, construída em perfis de duralumínio, montada após 
adaptação na face interna da lateral do furgão e articulada em pinos presos a carroceria na posição da porta de 
acesso, dotada de degraus conformados a partir de chapa antiderrapante de  duralumínio; 
Dimensionamento: A porta /escada devera ser montada na lateral esquerda, em um vão livre de 2100 x 1200 
mm.  
Será composta de degraus com largura apropriada, e no mínimo 280 mm de profundidade livre, além de ter dois 
corrimãos laterais articuláveis. 
A altura máxima entre degraus deverá ser aproximadamente 180 mm, inclusive para o degrau mais próximo ao 
solo.  
Os degraus serão construídos com chapa de duralumínio xadrez antiderrapante, e deverão permanecer em 
posição paralela ao plano do solo (espelho a 90 graus). 
Cargas: a porta/escada deverá sustentar carga de 250 kg por degrau, em condições estática ou dinâmica. 
A porta será provida em sua face externa, de fechadura com puxador embutido,  em aço inoxidável, com chaves. 
A porta fechara por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão, automotiva que vede a mesma 
quanto à infiltração de agentes externos nas condições estática e dinâmica do veiculo; 
A abertura e fechamento da porta aviônica deverá ser automatizada por sistema hidráulico ( atuadores e 
comando de válvulas ).  
 
3.2.6.  Piso: 

 
O piso será constituído de: 

 
a) Chapa de aço soldada à base rodante: 
Chapa de aço carbono tratada contra ferrugem e pintada na cor cinza “scania” em ambas as faces, espessura 3 
(três) mm, soldada em toda área  da base rodante. 

 
b) Madeira Compensada encaixada no piso do baú: 
O semi-reboque/baú deverá ter piso de madeira compensada tipo naval, com 18 mm  de espessura, resistente 
ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida. O piso de madeira deverá ficar no 
mesmo plano da soleira da porta (não deve haver “degrau” ou saliência entre os mesmos). A empresa vencedora 
deverá garantir que material aplicado na construção do piso bem como seu sistema de fixação seja claramente 
especificado na proposta comercial do licitante.      
                 
c) E ser revestido em sua superfície com chapa de alumínio xadrez com espessura  2,2mm ou piso a ser 
especificado quando da execução da unidade. 
              
3.2.7. Preparação das superfícies metálicas da carroceria (baú): 

 
Todas as peças de aço ou ferro da estrutura da carroceria serão protegidas por tratamento antiferrugem.  
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As superfícies de aço serão desengraxadas através de solventes e submetidas à Pintura de fundo, serão aplicadas 
2 (duas) demãos de tinta epóxi na espessura seca mínima de 30 microns por demão.  
A espessura seca total do primer não será inferior a 60 microns.  
Na Pintura de acabamento serão aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na  espessura seca mínima de 30 
microns por demão. A espessura seca total do acabamento não será inferior a 60 microns. A espessura total seca 
da pintura não poderá ser superior a  170 microns. 

 
3.2.8. Preparação das partes de Alumínio: 

 
A região a ser pintada será lixada, Pintura de fundo de 2 (duas) demãos de “wash primer” (fosfatização). 
Espessura seca por demão 30 microns. Pintura de Acabamento 3 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético 
automotivo (cor Branca). Espessura seca por demão 30 microns. 
Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes especiais em forma de 
tiras, para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, etc.) deverão ser tratadas por processo 
contra ferrugem, iguais ou equivalentes ao seguinte: 

 

 Remoção de rebarbas, escória e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de soldas. 

 Aplicação de demão de primer antiferrugem à base de ácido fosfórico, óxido de ferro ou cromato de 
zinco, com espessura de 50 microns; 

 Pintura de acabamento para elementos expostos: 

 Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de esmalte sintético cor alumínio. 
 
3.2.9. Identificação Visual: 
 
Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação visual (plotagem) de toda a área externa da 
carroceria para a  Unidade Móvel . A Contratante passará informação em tempo oportuno.  

 
3.2.10.  Vedações: 

 
A empresa vencedora deverá garantir que os processos de vedação e impermeabilização dos componentes da 
carroceria e seus agregados, para que não ocorra infiltração de água, umidade ou poeira; também deverá 
mencionar na proposta comercial os processos utilizados. 
 

3.2.12.    Vedações do bagageiro: 
 
O licitante deverá adotar processos de construção dos bagageiros que garanta estanqueidade e vedação dos 
mesmos, contra ação de água, poeira, umidade e outros agentes externos. 

 
 
3.2.13    Colunas de extremidade: 

 
Confeccionada em chapas de aço inox brilhante de 2 mm de espessura, com formato arredondado. 
 
 
3.2.14 Janelas Basculantes:  
 
As janelas serão basculantes, do tipo “trailer”, fabricadas e instaladas em, com dimensões de 1.200 mm x 600 
mm.  
O posicionamento das janelas será conforme “layout” da unidade.  
Serão instaladas molduras nos batentes das janelas, com perfil de duralumínio.  
Cada janela devera ter seu próprio sistema de vedação, de modo a evitar entrada de água ou agentes externos, 
nas condições dinâmica e estática do semirreboque.  
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A janela será guarnecida por um vidro temperado de espessura aproximada quatro mm, de tipo “fume” 82% de 
visibilidade, com os cantos arredondados. Será provida de amortecedores fixados aos batentes; Terá fechos 
acionados pelo lado interno, de modo que não possa ser aberta pelo lado externo ou durante o transporte por 
efeito de trepidação do veículo. As janelas deverão abrir 45 graus, permanecendo nesta posição (aberta) através 
de haste de comando, de no mínimo, duas posições. Quando fechadas, as janelas não devem abrir sozinhas ou 
durante o transporte do veículo.  
 
3.2.15 Porta Traseira:  
 
A porta traseira será provida em sua face externa, de fechadura com puxador embutido,  em aço inoxidável, com 
chaves. 
A porta fechara por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão, automotiva que vede a mesma 
quanto à infiltração de agentes externos nas condições estática e dinâmica do veiculo; 
 
3.2.16 Plataforma Hidráulica Traseira Especial:  
 
Na região da porta traseira deverá ser instalada uma plataforma hidráulica com capacidade para no minimo 
2.000 Kg com funcionamento independente do semirreboque. 
A plataforma deverá possuir dimensões que possibilitem a elevação do veículo que será instalado dentro da 
unidade móvel automotiva ( Fiat Uno Way ), desta forma deverá ser adaptado na prancha suporte com 
prolongadores para comportar a distância entre eixos do veículo. 
 
4.0 Customização interna 
 
4.1 Revestimento interno 
Isolamento através de placas de poliuretano ou lã de rolha aplicadas às laterais e teto  na parte interna da 
unidade para maior estanqueidade de calor. 
Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro;  com acabamentos de 
emendas e a devida fixação para maior vida útil visando ser uma carreta que  será constantemente 
movimentada.  
 
4.2 Forro 
Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em módulos de MDF branco 
de 25 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. Acabamento em laminado de alta 
pressão. 
 
5.0 Distribuição elétrica 
 
5.1 Será calculado pela contratada o dimensionamento dos barramentos dos quadros de distribuição e bitola dos 
cabos de circuito e alimentação da unidade, após análise e cálculo da potência dos equipamentos a serem 
instalados. 
Terão quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral onde será ligada a energia externa; 1 (um) quadro para 
distribuição dos circuitos dos equipamentos, climatização, tomadas e iluminação.  
Todos os circuitos deverão ser passados em eletrodutos e distribuídos em seal.  
 
5.2 Trinta lâmpadas fluorescentes com reatores de 27w, 15 luminárias em alumínio que  abrigam  duas lâmpadas 
fluorescentes cada, 08 conjuntos de lâmpadas para iluminação da sala de avanço e luzes de emergência e todos 
os componentes necessários à luminotécnica. 
 
5.3 Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, com 
bitolas compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela contratada. Todas as emendas 
serão perfeitamente isoladas, não sendo permitidas emendas dentro dos tubos. 
 
5.4 A distribuição será externa executada por eletrodutos rígidos de PVC e conduletes  também de PVC. 
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                  5.5 Aterramento – para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos usuários. Constituído 
de uma haste metálica de 1500 mm  a ser enterrada através de uma perfuração. 
 
6.0 CLIMATIZAÇÃO  
Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 04 aparelhos condicionador de ar do tipo split system com 
capacidade de 36000 BTU cada, com controle remoto sem fio. 
 
7.0  Divisões de ambientes 
 
7.1  O avanço deverá compor com os demais espaços uma sala de aula / laboratório  a sala de aula terá 
capacidade para até 16 alunos e um professor. 
 
7.2  Na parte principal terá um ambiente de oficina com kits didáticos de sistema de freisos, injeção eletrônica, 
motor vivo ciclo otto , direção hidráulica , veículo , bancadas para manutenção e montagem de equipamentos 
com jogo de ferramentas conforme descrito adiante. Este espaço terá também sistema de som ambiente. 
 
8.0 Sistema de combate a incêndio 
 
8.1   Dois extintores de 10 litros de água pressurizada em jato denso para combate ao fogo em materiais comuns 
de fácil combustão, com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais 
como: madeira, tecidos, papel, fibra, etc. 
 
8.2   Para combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, 
transformadores, reatores, e quadros de distribuição elétrica são necessários 2 (dois) extintores de 6kg de gás 
carbônico. 
 
9.0 Porta PcD: Plataforma para Pessoas com Deficiência 
 
9.1   Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio extrudados e perfis de aço 
dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do quadro em perfis de aço, 
revestimento interno em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações em aço inoxidável, barra 
estabilizadora em tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis de aço inox e chapas de 
alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, regulador de nível dobrável para apoio ao 
solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por sistema de pistão hidráulico e sistema de freio 
controlador da operação. 
10.0  Porta de Policarbonato Fume  
Instalar duas portas de policarbonato “FUME” de 10 mm de espessura, com abertura em duas folhas, com a 
finalidade de proteger a Porta Aviônica. As dimensões das portas serão confirmadas na Unidade.  
A porta terá sistema de fecho que possibilitem o travamento das portas abertas e quando fechadas, por meio de 
fechadura com chaves de um segredo.   

  

1111..00  SSaaiiaa  
 

Instalada com dezenove  metros de Lona Especial Maior para impressão com reforço  em Trama, Vulcanização e 
costura em laterais, com Impressão Digital em Ploter  Vutek com proteção Ultravioleta, 56 metros de Velcro 
Branco em Nylon reforçado,  sacola para armazenamento em lona e velcro.  
 

1122..00  PPeerrssiiaannaass  

  
Na unidade serão instaladas persianas verticais, com dispositivo de abertura, fechamento e angulação, com o 
objetivo de filtrar raios solares e diminuir a temperatura interna da unidade.  
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13.0  Cabo elétrico 
 
 Um módulo de cabo elétrico de 25 m,  trifásico com plug para minimo 125 A 
 
14.0 Especificação técnica dos equipamentos para Unidade Móvel Automotiva 
 
 

Item Qtde Descrição 

14.1 
01 

(UNIDA
DE) 

 
BANCADA DE TESTES DE ALTERNADORES 

 
A bancada deverá permitir a montagem, ajustes e desmontagem, bem como a realização de testes 
de medidas de grandezas elétricas em alternadores veiculares. 

 
Características gerais e componentes: 

 
Deve ser montado numa bancada em estrutura em aço reforçado com pintura epóxi estrutura 
com rodas tipo rodízio com trava; 
01 unidade Reostato de carvão 150A que atende 12V e 24V; 
01 unidade Motor Monofásico 3CV - 110V ou 220V; 
01 unidade Prensa para fixação do alternador; 
01 unidade Amperímetro maior ou igual a 150A; 
01 unidade Voltímetro 40V;  
01 unidade Base para acondicionamento da bateria; 
Polias para correia poli V 5PK; 
Correia para acionamento do alternador do tipo poli V 5PK; 
Cabos para ligação do teste; 
Dimensões: largura ≤ 95 cm , profundidade ≤ 75 cm , altura ≤ 160 cm.  
 

14.2 
01 

(UNIDA
DE) 

 
KIT DIDÁTICO DE ILUMINAÇÃO E  ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 
Descrição funcional: 
 
O kit didático deverá permitir testes, montagens e funcionamento de sistemas de som 
automotivo, alarme, travas, máquinas de vidro elétrico, bomba elétrica do lavador, máquinas de 
limpadores de vidros, GPS, acendedor de cigarros e sensor de estacionamento. 
 
Características gerais e componentes: 
 
Painel em madeira ou acrílico com os componentes supracitados instalados, fixados e bornes de 
ligação; 
O painel deve estar disposto sobre uma bancada com gaveta, montada sobre estrutura metálica 
com pintura epóxi, rodízios e travas; 
01 unidade Motor do limpador do vidro traseiro; 
01 unidade Interruptor do limpador do vidro traseiro; 
01 unidade Bomba elétrica do lavador do vidro traseiro; 
01 unidade interruptor do lavador do vidro traseiro; 
01 unidade relógio digital automotivo; 
01 unidade receptor de rádio e CD player automotivo; 
01 unidade GPS automotivo com mapas locais; 
04 unidades alto-falantes automotivo; 
01 unidade antena de rádio automotiva; 
01 unidade acendedor de cigarros automotivo; 
01 unidade interruptor para vidro elétrico e dispositivo de bloqueio das portas; 
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Fusível para circuito de bloqueio das portas; 
01 unidade caixa de comandos eletrônicos para o dispositivo de bloqueio das portas; 
01 unidade receptor para o comando do dispositivo de bloqueio das portas; 
02 unidades motores redutores de bloqueio das portas; 
01 unidade motor redutor de bloqueio do porta-malas; 
Fusível para vidros elétricos; 
Lâmpadas para a iluminação do interruptor dos vidros elétricos; 
Caixa de comandos eletrônicos antirroubo; 
Sensor volumétrico automotivo; 
Sensor de abertura do porta-malas automotivo; 
Sirene de alimentação direta automotiva; 
Caixa acústica com alto falante subwoofer 6” 100W rms; 
Amplificador de som automotivo potência RMS Mono: 1x100W – 2 Ohms. Tensão de alimentação: 
12 à 16V resposta de frequência: 40Hz à 170Hz impedância de entrada: 1K Ohms impedância de 
saída: 2 Ohms; 
Cabo RCA duplo, comprimento de 2m flexível; 
Sensor de abertura do capô do motor; 
Fonte de 12V 50A para ligar em rede de 220V e 110V; 
Sensor de estacionamento; 
Sistema de sensor de estacionamento; 
Sistema de alarme automotivo; 
Sistema de interface compatível com o alarme do kit didático com as funções de fechamento dos 
vidros, desligamento do rádio e travamento das portas; 
Bornes de ligação do tipo fêmea para plug banana; 
50 unidades cabos condutores elétricos com plugs banana 4mm em níquel com comprimento ≥ 
1,50 na cor vermelho, tensão 20V, 10A; 
50 unidades cabos condutores elétricos com plugs banana 4mm em níquel com comprimento ≥ 
1,50 na cor preto, tensão 20V, 10A; 
01 baterias automotiva vedada (sem manutenção) 12V, 75A, com indicador de recarga; 
Esquema elétrico da instalação para uma rápida localização dos componentes e de suas ligações; 
Pontos de medição (diâmetro de 4 mm) para a realização dos ensaios e busca de falhas; 
Simulador microprocessado de falhas/avarias, projetado para permitir introdução de diversos 
tipos de falhas e avaliar; 
Demonstrar esquema elétrico no painel de acoplamento e instalação dos componentes; 
Deverá conter a indicação das linhas de alimentação, como L15, L30, massa, e demais linhas de 
alimentação dos sistemas de sinalização e iluminação de automóveis; 
02 unidades farol com luz baixa, luz alta e luz de neblina; 

02 unidades sinaleira de pisca dianteiro completa com base de fixação, suporte de lâmpada, 

lâmpada 12V, lente amarela; 

02 unidades sinaleira traseira com luz de freio, luz de advertência, piscas; 

01 unidade sinaleira de luz de ré; 

01 unidade sinaleira de luz de neblina; 

01 unidade sinaleira de luz de placa; 

01 unidade chave de seta com acionamento de luzes baixa, luz alta, piscas; 

01 unidade interruptor de luz de advertência; 

01 unidade indicador analógico de tensão da bateria; 

01 unidade relé de pisca; 

01 unidade relé de farol; 

01 unidade sinaleira de Break Light; 

01 unidade luz espia indicadora de farol baixo na cor amarelo claro; 

01 unidade luz espia indicadora de farol alto na cor azul claro; 

01 unidade luz espia indicadora de pisca e luz de advertência na cor verde; 

01 unidade luz espia indicadora de carga da bateria; 

01 unidade sinaleira de luz de cortesia; 
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01 unidade chave de ignição com contados L30, L15 e L50; 

01 unidade chave geral para desligamento de carga da bateria; 

01 unidade porta fusíveis tipo faca, com capacidade compatível aos sistemas elétricos existentes; 

01 unidade luz espia indicadora de acionamento de freio de estacionamento; 

01 unidade buzina 12V; 

01 unidade interruptor de luz baixa; 

01 unidade interruptor de buzina; 

Dimensões: largura ≤ 131 cm , profundidade ≤ 81 cm , altura ≤ 181 cm.  
 

14.3 
01 

(UNIDA
DE) 

 
KIT DIDÁTICO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA  

Kit didático de transmissão automática contendo  componentes reais e em pleno funcionamento, 
montado sobre bancada metálica com rodízios, deverá possuir central microcontrolada para 
comando, monitoração e inserção de falhas. 

Características gerais e componentes: 

Câmbio automático três ou quatro marchas com todos os componentes para seu funcionamento; 

Deverá possuir todos os acessórios para o funcionamento, como conversor de torque, alavanca de 

câmbio, cluster, bateria, fusíveis, chave de ignição, radiador do óleo de cambio, pedais de 

acelerador e freio; 

Deverá estar montado em bancada de suporte deverá ser fabricada em chapas e tubos de aço 

com pintura em epóxi ou poliuretano de alta resistência, deve possuir rodízios com trava para 

deslocamento; 

Acionamento do sistema de câmbio deverá ser realizado por motor elétrico; 

Deverá possuir sistema de monitoração e inserção de defeitos através de  microcontrolador e 

indicação através de display de cristal líquido com resolução de 240/128 ou superior; 

Deverá possuir inversor de frequência com potência compatível com o motor, com variação de 

velocidade de 0 a 1800 RPM;  

Deverá possuir painel elétrico completo de proteção, comando e alimentação do sistema.  

O conjunto deverá possuir sensor de rotação do motor,  sensor de velocidade simulada do 

automóvel, acelerador eletrônico, sensor de freio, sensor de temperatura do óleo, sensor de 

velocidade de entrada e sensor de saída do câmbio, solenóides de atuação de mudança de 

marcha, embreagem do conversor de torque e regulação de pressão. 

 

14.4 
01 

(UNIDA
DE) 

 
KIT DIDÁTICO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA 
 
O kit didático deverá possibilitar ao aluno realizar o diagnóstico e a reparação do sistema de 

direção simulando o processo que é feito no veículo. 

Características gerais e componentes: 
 
Conjunto de direção hidráulica do tipo pinhão e cremalheira completa com caixa de direção, 
coluna de direção, braços e terminais, coifas, volante, tubulações, bomba hidráulica, pontas de 
eixo móveis, aplicadas em veículos leves; 
Válvula de retenção; 
Manômetro; 
Rotâmetro; 
Válvula reguladora de fluxo; 
Jogo de mangueiras; 
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Cilindro de carga; 
Unidade hidráulica portátil; 
Motor AC com inversor de frequência na propulsão da bomba;  

Sistema microcontrolado  para monitoramento e inserção de defeitos com painel com display 

digital do PLC e conexão para computador via porta RS232/USB; 

Manual de utilização em português; 

Cabos para conexões; 

Deverá ser composto por componentes reais e em pleno funcionamento, montado sobre mesa 

com rodízios com travas, fabricado em chapas e tubos de aço SAE 1010/1020 e acabamento com 

pintura em epóxi; 

Dimensões: largura ≤ 150 cm , profundidade ≤ 90 cm , altura ≤ 100 cm.  

14.5 
01 

(UNID) 

 
KIT DIDÁTICO MOTOR CICLO OTTO (MORTO)  
 
O kit didático deverá possibilitar a análise de todos os componentes de um motor ciclo Otto,  

montado sobre cavalete giratório, fabricado em aço carbono com acabamento em pintura epóxi 

ou PU de alta resistência, com rodízios com travas. O motor deverá ser igual ao instalado no 

MOCK-UP (VIVO) e automóvel embarcado na unidade móvel. 

 
Características gerais e componentes: 
 
Motor 4 cilindros ciclo Otto (de fabricação nacional) completo com os componentes: motor de 

partida, alternador, volante, cabeçote completo, comando de válvulas completo, bomba d’água e 

de óleo, carter, polias e engrenagens do comando de válvulas e da arvore de manivelas, velas de 

ignição, cabos de velas, correia dentada e/ou rolamentos de apoio/tensor; Deve acompanhar jogo 

de juntas completo, jogo de retentores completo e anéis dos pistões e acompanhar ferramentas 

especiais para montagem e desmontagem das correias, comando de válvulas e cabeçote; Manual 

de utilização em português; 

Cabos para conexões; 
Dimensões: largura ≤ 100 cm , profundidade ≤ 100 cm , altura ≤ 100 cm.  
 

14.6 
01 

(UNID) 

KIT DIDÁTICO DE SISTEMA DE FREIO AUTOMOTIVO 
 
O kit didático deverá possibilitar desenvolvimento de atividades como a elaboração de 
diagnóstico e a reparação do sistema de freio ABS em um veículo, contemplando todos os 
componentes dos freios de maneira a simular sua instalação real em um veículo, permitindo a 
desmontagem, reparação e montagem dos componentes. 
 
Características gerais e componentes: 
 
Sistema de freio ABS completo: 
Discos dianteiros;  
Bomba do ABS; 
Sensor de velocidade; 
Motor AC; 
Conjunto completo de pneu com roda montados no kit; 
Pinças de freio dianteiras; 
Tambor de freio traseiro; 
Conjunto de lonas de freio traseiro; 
Tubulações rígidas e flexíveis; 
Sistema de freio estacionário; 
Pedal de acionamento de freio; 
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Cilindro mestre duplo com reservatório superior, servo-freio, válvula equalizadora ou Válvula 
sensível à carga;  
Estrutura metálica em aço SAE 1020; com base em chapa corrugada, pintura epóxi; rodízios com 
travas; suportes para componentes de suspensão e freios; acento automotivo de motorista; 
suporte de fixação da alavanca de freio de estacionamento; 
Dimensões: largura ≤ 131 cm , profundidade ≤ 81 cm , altura ≤ 185 cm.  
 

14.7 
01 

(UNID) 

SCANNER AUTOMOTIVO 
 
Equipamento para diagnóstico de sistema eletrônica embarcada. Com função leitura de injeção 
eletrônica nacional e importados, compatível com o motor utilizado no kit didático; Cabo de 
dados compatível com o motor utilizado no kit didático; alimentação através de tomada 12V ou 
ligação através de conectores tipo garra diretamente à bateria; licença de uso aberta/remota; 
 
Características gerais e componentes: 
 
Equipamento deverá realizar leituras: 
Rotação; 
Avanço da ignição; 
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor; 
Temperatura do ar; 
Posição da borboleta de aceleração (totalmente aberta ou fechada); 
Tempo de injeção (TI); 
Tensão do potenciômetro da borboleta; 
Eletroválvula do canister, em %; 
Tensão da sonda lambda; 
Valor do integrador lambda, em %; 
Tensão da bateria; 
Codificação da transmissão do veículo (mecânica ou automática); 
Acionamento do sistema de controle de torque (veículos com transm. aut.); 
Acionamento do relé da bomba de combustível; 
Posição do câmbio automático; 
Carga do motor; 
Recebimento do sinal de velocidade do veículo; 
Valores de adaptação utilizados para o motor de passo; 
Circuito da sonda lambda aberto ou fechado; 
Tensão do sensor de fluxo de ar; 
Ar condicionado ligado ou desligado; 
Compressor do ar condicionado ligado ou desligado; 
ABS; 
Alarme;  
Direção; 
AIRBAG; 
Deverá acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: 
Maleta em alumínio para acomodação do equipamento e acessórios; 
Fonte de alimentação, cabo de fonte e bateria; 
Software de diagnóstico; 
Cabo de diagnostico universal; 
Cabos de alimentação; 
Adaptadores Multiadapter, MA#1, MA#2, MA#3, OBD II SAE e CAN 3 + ISSO 16PIN; 
Cabo de comunicação com PC; 
Cartão Credit auto 20; 
Cartão Pack Auto 15+35;  
Manual de operações. 
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14.8 
02 

(UNID) 

EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E TESTE DE BICOS INJETORES 
 
Equipamento utilizado para manutenção de 04 bicos injetores de motores do ciclo Otto, com 
funções de verificar a equalização dos bicos injetores de grande vazão, realizar teste de vazão de 
injetores através da configuração da frequência de RPM inicial e final e tempo de duração, 
verificar estado da bobina de acionamento dos injetores, bem como medir a resistência da 
bobina, vedação das válvulas, verificar o funcionamento dos atuadores de marcha lenta, limpeza 
ultrassônica programada. Deve permitir a realização de pelo menos dois procedimentos ao 
mesmo tempo: limpeza por ultrassom e teste dos injetores. Deve possuir display digital, 
aceleração programável, marcador comparativo de vazão, retroiluminação, pré-filtros, sistema de 
engate rápido das mangueiras e escoamento do reservatório do líquido de teste.  
 
Características gerais e componentes: 
 
Ciclo de jato e pulso automáticos com frequência entre 1000 a 7000 RPM; 
Vazão acelerada de 1000 a 7000 RPM e de 1000 a 15000RPM; 
Spray de  500 a 36000 RPM; 
Programação de limpeza ultrassônica entre 1 a 90 min.; 
Interface de comunicação: serial e USB 2.0; 
Deve vir com acessórios: flauta padrão; suporte zetec; adaptador universal para bicos de 12,5mm; 
suporte para injetores em aço inox; adaptador monoponto padrão; adaptador monoponto para 
bico injetores da linha Tipo, Golf, Tempra; Chicote atuadores ASTRA; chicote motor de passo; 01 
litro de fluido para teste de bicos; 01 litro de fluido utilizado para limpeza de bicos; marcador 
comparativo; funil; manual e chicote corpo de borboleta.   
 

14.9 
01 

(UNID) 

RAMPA DE ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS 
 
Equipamento utilizado para elevação rápida de automóveis leves, construída em chapa de aço 
com acabamento liso em pintura epóxi ou PU de alta resistência. Deve possuir 04 rampas de 
acesso para subida e descida do veículo, uma para cada roda. Sistema de elevação com apoio no 
chassi do veículo dispondo de 02 pistões pneumáticos com acionamento através de pedal. O 
equipamento deve vir com mangueiras, calços para apoio da rampa no chassi do veículo.   
 
Características gerais e componentes: 
 
Capacidade de carga ≥ 1950 kg; 
Dimensões: largura ≤ 1850 mm comprimento ≤ 2900 mm; 
Altura máxima de elevação de 370 mm. 
 

14.10 
01 

(UNID) 

 
KIT DIDÁTICO DE SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA VEICULAR 
O kit didático deverá permitir testes, montagens e funcionamento de sistemas de injeção 
eletrônica e ignição veicular. Deverá permitir a comunicação CAN BOSH. Diagnosticar condições 
de admissão, pressão de óleo, consumo, distribuição e ciclo de queima, sistema de injeção. Os 
componentes dever ser montados em painel sinóptico com indicação dos componentes.  
 
Características gerais e componentes: 
 
Painel em madeira ou acrílico com os componentes supracitados instalados, fixados e bornes de 
ligação; 
O painel deve estar disposto sobre uma bancada com gaveta, montada sobre estrutura metálica 
com pintura epóxi, rodízios e travas; 
Bornes de ligação do tipo fêmea para plug banana; 
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50 unidades cabos condutores elétricos com plugs banana 4mm em níquel com comprimento ≥ 
1,50 na cor vermelho, tensão 20V, 10A; 
50 unidades cabos condutores elétricos com plugs banana 4mm em níquel com comprimento ≥ 
1,50 na cor preto, tensão 20V, 10A; 
Esquema elétrico da instalação para uma rápida localização dos componentes e de suas ligações; 
Pontos de medição (diâmetro de 4 mm) para a realização dos ensaios e busca de falhas; 
Simulador microprocessado de falhas/avarias, projetado para permitir introdução de diversos 
tipos de falhas e avaliar; 
Demonstrar esquema elétrico no painel de acoplamento e instalação dos componentes; 
Deverá conter a indicação das linhas de alimentação, como L15, L30, massa, e demais linhas de 

alimentação dos sistemas de sinalização e iluminação de automóveis; 

Deverá possuir no painel instrumentos compatíveis aos do veículo embarcado na UNIDADE 
MÓVEL contendo sensores de temperatura, pressão absoluta, vibração oxigênio, rotação, nível de 
combustível, acelerador, válvula de marcha lenta, bicos injetores, central eletrônica, velas e 
bobinas de ignição; 
Deve possuir software para controle e inserção de falhas e defeitos, cabos de comunição para PC 
apostilas e manual de instruções em português; 
Dimensões: largura ≤ 131 cm , profundidade ≤ 81 cm , altura ≤ 181 cm.  
 

14.11 
01 

(UNID) 

KIT DIDÁTICO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO VEICULAR 
 
Equipamento utilizado para realizar práticas de manutenção e diagnósticos em sistema de 
refrigeração automotiva. Deve permitir  atividades como troca do fluido refrigerante, 
manipulação do manifold, realizar medições elétricas do sistema, observar perda de rendimento 
através de excesso ou falta de refrigerante, visualização dos sinais  dos circuitos elétricos, calcular 
rendimento do sistema. Equipamento deverá conter todo sistema de refrigeração automotiva, 
como caixa evaporadora, motor AC com sistema de velocidade variável, condensador, 
ventiladores, filtros, pressostato, painel de comando veicular com controle de velocidade, 
direcionamento do fluxo de ar condicionado, botão de emergência. Montado numa estrutura 
metálica com acabamento com pintura epóxi lisa ou PU de alta resistência e rodízios com travas. 

 
Características gerais e componentes: 
 
Deve possuir evaporador, condensador, ventiladores, filtro anti-pólen, secador/acumulador, 
compressor, pressostato, bateria 12V, motor elétrico AC para acionamento da unidade 
compressora, manifold para manutenção do sistema refrigerante; 
Sistema de controle de temperatura deve ser medido em câmara em acrílico acoplada a bancada, 
com sensores de temperatura; 
Deverá possuir proteção no mecanismo de transmissão de força motor compressor; 
Deve possuir software para controle e inserção de falhas e defeitos, comunição para PC através de 
portas RS232 e USB, cabos de comunição, apostilas e manual de instruções em português; 
Deve possuir painel sinóptico com leds e pintura do circuito de refrigeração com display digital 
com informações em tempo real das propriedades do sistema; 
Dimensões: largura ≤ 110 cm , profundidade ≤ 86 cm , altura ≤ 131 cm.  
 

14.12 
01 

(UNID) 

ANALISADOR DE GASES COMPUTADORIZADO          
 
Equipamento utilizado para analisar os gases de combustão de motores do ciclo Otto a gasolina, 
álcool ou gás natural. Equipamento através de conexão com computador via RS232 ou USB, deve 
permitir a visualização de todos os valores do diagnóstico em uma única tela em tempo real, 
comparar valores medidos com dados registrados como padrão. Deve possuir banco de dados de 
veículos e permitir a atualização pelo próprio operador.   
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Permitir a emissão de relatórios integrados como o modo contínuo através de impressão dos 
dados analisados dos parâmetros de emissões de dos parâmetros de injeção eletrônica. 
 
Características gerais e componentes: 
 
Capacidade de leitura dos gases: 
CO em % de volume; 
CO2 em % de volume; 
O2 em % de volume; 
HC em PPM; 
CO corrigido em % de volume; 
NOx em PPM; 
Diluição em % de volume; 
Cálculo do fator lambda; 
Temperatura do óleo do motor; 
Rotação do motor em RPM; 
Equipamento deve vir com filtros, sonda para captação de gases no escapamento do veículo e 
cabos para conexão ao PC.  
 

14.13 
01 

(UNID) 

CARREGADOR DE BATERIAS COM TESTE 
 
Equipamento utilizado para teste e carga de baterias 12V, com auxiliar de partida. Deve possuir 
gabinete robusto em material metálico com tratamento anti oxidação, amperímetro analógico, 
cabos positivo e negativo com garras para fixação da bateria, suporte para cabos, painel frontal 
com chave seletora e instrumentos para regulagem do equipamento, 02 rodízios para 
movimentação e cabo para conexão de tensão 220V. 

 
Características gerais e componentes: 
 
Velocidade de carga: rápida e lenta; 
Deve conter auxiliar de partida 12V; 
Capacidade de carga de 01 bateria 12V ou 02 baterias 12V em paralelo; 
Regulagem eletrônica; 
Saída nominal de ≥ 100A em 12V; 
Teste de baterias de 12V até 100Ah. 
 

14.14 
01 

(UNID) 

ESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO 
 
Equipamento utilizado para realizar reciclagem de ar condicionado automotivo. Deve realizar 
automaticamente a recuperação, reciclagem, injeção de óleo e recarga de refrigerante, podendo 
ser operado de forma manual através de seleção do operador para controle de forma separada de 
cada etapa. Deve possuir manômetro para controle visual da pressão do cilindro, painel de 
controle e visor com display digitais, base de dados de sistemas de ar condicionado de diversos 
veículos com quantidades de óleo e refrigerante respectivos bem como impressora para emissão 
de relatórios das operações realizadas. Deve permitir a fase de vácuo programável, carga 
automática do refrigerante, teste de estanqueidade do sistema de ar condicionado, drenagem 
automática do óleo recuperado com balança eletrônica. 
 
Características gerais e componentes: 
 
Refrigerante de operação R135a; 
Bomba de vácuo com 2,5 CFM; 
Capacidade do tanque ≥ 8kg; 
Pressão máxima de trabalho entre 15 e 16 Bar.  
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14.15 
01 

(UNID) 

GUINCHO TIPO GIRAFA HIDRÁULICO COM BASE  RETRÁTIL 
 
Equipamento utilizado para elevação rápida de equipamentos leves, construída em chapa de aço 
com acabamento liso em pintura epóxi ou PU de alta resistência. Deve possuir 04 rodízios para 
deslocamento. Sistema de elevação através de mecanismo hidráulico com acionamento manual, 
haste com prolongamento com corrente e gancho com trava na extremidade. Equipamento deve 
ser articulado com base retrátil.   
 
Características gerais e componentes: 
 
Capacidade de carga ≥ 1000 kg com haste recolhida e ≥ 200kg com haste prolongada. 
 

14.16 
02 

(UNID) 

ARMÁRIO PORTA-FERRAMENTAS 
 
Armário para guarda de ferramentas em geral, composto por 05 gavetas, 01 prateleira, 04 pés 
niveladores, 01 divisória para gaveta, painel em aço perfurado para exposição de ferramentas, 02 
portas com chave e com visor de vidro temperado. Deve acompanhar kit de suporte para 
ferramentas com 46 peças. Armário fabricado em aço com pintura para proteção anti-corrosiva. 
 
Características gerais e componentes: 
 
Capacidade de carga ≥ 1950 kg; 
Espessura dos visores em vidro temperado ≥ 3mm; 
Deve acompanhar o armário os seguintes suportes e quantidades: 
10 unidades de gancho de 35mm; 
10 unidades de gancho de 50mm; 
10 unidades de gancho de 85mm; 
03 unidades de gancho em U de 45 x 36mm; 
03 unidades de gancho em U de 57 x 55mm; 
02 unidades de gancho circular com diâmetro de 25mm; 
02 unidades de gancho circular com diâmetro de 38mm; 
02 unidades de gancho circular com diâmetro de 60mm; 
01 unidade de suporte para chaves de fenda; 
01 unidade de suporte para chaves Allen; 
01 unidade de suporte para chaves soquetes; 
01 unidade de suporte para chaves de boca ou posição; 
Dimensões: largura ≤ 1200 mm profundidade ≤  500mm e altura ≤ 1750mm. 
 

14.17 
02 

(UNID) 

BANCADA MODULAR DE MANUTENÇÃO 
 
Bancada modular para manutenção, fabricada com travessas, colunas e bases em chapas de aço 
com acabamento em pintura epóxi, parafusos de fixação e porcas sextavada sobre 02 rodas fixas e 
02 rodas giratórias com travas. Tampo em compensado naval envernizado de 25 mm de 
espessura. Deve acompanhar a bancada módulos tipo gaveteiro, tipo armário, prateleiras e 
luminária.   
 
Características gerais e componentes: 
 
Deverá fazer parte da bancada os seguintes módulos: 
01 Módulo tipo gaveteiro com 04 gavetas de perfil baixo, 02 gavetas de perfil médio e 01 gaveta 
de perfil alto, todas com sistema de corrediças telescopias com trava. Para fixação abaixo do 
tampo com dimensões de 430mm de comprimento, 600mm de largura e 700mm de altura; 
01 Módulo tipo armário com porta de abertura para direita e visor de vidro temperado com 
espessura de 03mm, e 01 prateleira. Para fixação abaixo do tampo com dimensões de 430mm de 
comprimento, 600mm de largura e 700mm de altura; 
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02 Colunas base bancada com 1000mm de altura com base com 04 furos para fixação no tampo 
da bancada; 
01 Prateleira pequena multiuso com borda para fixação nas colunas base bancada; 
01 Painel perfurado para bancada para suporte de ferramentas para fixação nas colunas base 
bancada; 
01 Prancheta inclinada para fixação nas colunas base bancada; 
01 Régua de energia com 04 tomadas 220V para fixação nas colunas base bancada; 
01 Suporte com interruptor e luminária para 02 lâmpadas para fixação nas colunas base bancada; 
Dimensões da bancada: largura ≤ 800 mm comprimento ≤ 1100 mm altura até o tampo 875mm. 
 

14.18 
01 

(UNID) 

LAVADORA DE PEÇAS 
 
Equipamento portátil utilizado para limpeza de peças e ferramentas, constituída por bomba 
elétrica, mangueira, caolin zincado, filtro, manípulo, ralo, suporte para mangueira, cuba e 
reservatórios com tampa em aço galvanizado e estrutura em aço reforçado. Deverá possuir 04 pés 
niveladores. Acabamento em pintura epóxi. 
 
Características gerais e componentes: 
 
Capacidade de reservatório 22 L; 
Dimensões: largura ≤ 450 mm comprimento ≤ 600 mm e altura ≤ 950 mm. 
 

14.19 
01 

(UNID) 

COMPRESSOR DE AR PARAFUSO 
 
Compressor de ar parafuso estacionário com cabine acústica e reservatório. Equipamento deve 
possuir motor elétrico de alto rendimento, sistema de controle de carga e alívio automático com 
temporização para desligamento total, painel eletrônico de comando com funções de liga/desliga, 
botão de emergência, indicadores de carga e alivio, horas de operação. Sistema de purga 
automática por purgador eletrônico. Equipamento deve vir com sistema para resfriamento do 
óleo, separador e filtro de óleo, válvula reguladora de pressão e válvula de segurança.  
 
Características gerais e componentes: 

 
Dimensões: altura ≤ 105cm, largura entre 50 e 55cm, profundidade entre 45 e 50cm; 
Nível de emissão de ruído ≤ 75 dB; 
Capacidade de vazão ≥ 30 m3/h a 7,0 bar;  
Capacidade do reservatório: ≥ 30 L. 
 

4.20 
01 

(UNID) 

01(UNID) KIT DIDÁTICO DE TRANSMISSÃO MANUAL MECÂNICA 

Transmissão manual mecânica de mesma fabricação da instalada no veículo embarcado na 
Unidade Móvel. Para realização de montagem e desmontagem do conjunto montado sobre 
cavalete ou estrutura de aço tubular (mock-up) com rodízios, suporte giratório em 360° com 
acionamento manual por volante, bandeja na parte inferior removível para coleta de lubrificantes. 
Superfície da estrutura deve ser tratada com pintura epoxi ou poliuretano de alta resitência. 
Dimensões máximas (LxCxA): 0,70 x 0,80 x 1,00m. 
 
Características gerais e componentes: 
 
Com cinco marchas mais a ré, completo, com todos os conjuntos de eixos, engrenagens, anéis, 
travas, retentores, rolamentos, garfos, cabos, varões e alavanca de acionamento necessários para 
o funcionamento. Com volante do motor e kit embreagem completo acoplados, com acionamento 
manual. 
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14.21 
02 

(UNID) 
Mangueira espiralada de nylon na cor azul, 1/4", com engate rápido, para ar comprimido, 15m de 
comprimento; 

14.22 
02 

(UNID) 

Morsa de bancada, número 6, fabricada em ferro nodular FE 42012, acabamento em pintura a pó 
eletrostática texturizada ou epóxi ou PU de alta resistência, base com 02 furos para fixação com 
parafusos em bancada com tampo de madeira; 

14.23 
01 

(UNID) 
Instrumento medidor de ângulo de torção para torquímetro, com encaixe 1/2" e haste flexível 
imantada, em aço cromo vanádio; 

14.24 
01 

(UNID) 

Medidor de compressão do motor (ciclo Otto), manômetro digital em três escalas BAR/PSI/KPA, 
Uma hastes para tirar pressão com comprimento de 15 cm, 1 mangueira com rosca 14 mm e 40 
cm de comprimento, 1 adaptador rosca 14 mm de 15 cm de comprimento, 1 adaptador rosca 18 
mm, 1 adaptador rosca 12 mm e Escala de 0 a 300 libras (± 20 BAR); 

14.25 
10 

(UNID) 

 Base magnética articulada para relógio 
comparador. Com haste articulada e trava por sistema mecânico, encaixes: para diâmetros de 
8mm, 3/8 de polegada e rabo de andorinha, altura mínima de 270mm, base magnética que 
permita a fixação em superfícies planas e cilíndricas, força de atração igual ou superior a 60 kgf, 
com chave liga/desliga; 

14.26 
19 

(UNID) 

Micrômetro para medições externas, 0 a 25mm – 0,001mm, deve estar em conformidade com a 

NBR NM ISO 3611:1997  

Faixa de medição: de 0 a 25mm; Valor de uma divisão: 0,001mm; 
Erro máximo admissível conforme a NBR NM ISO 3611:1997; 
Fuso fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530HV ou fabricado em aço 
ferramenta com dureza igual ou superior a 670HV temperado e retificado 
Passo da rosa 0,5mm; 
Tambor:  Fabricado em aço ou outro metal; 
Graduado com 50 divisões; 
Cilindro fabricado em aço ou outro metal; graduado com divisões de 0,5mm; Graduação adicional: 
10 divisões valendo 0,001mm; 
Superfícies de medição: Fabricadas em metal duro, retificadas e microlapidadas dentro das 
tolerâncias previstas na norma NBR NM ISO 3611:1997 
Pressão de medição: Por catraca ou fricção;Força de medição entre 5 e 15N; 
Acabamento: Tambor e cilindro: cromo fosco acetinado; 
Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por sistema a 
laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 
A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de identificação e 
nome do fabricante ou marca registrada devem legíveis, alinhadas e permanentes no 
instrumento. 
Arco: Confeccionado em ferro fundido nodular ou em aço forjado –pintado, cromado ou 
esmaltado; 
Sistema de fixação: Trava, anel ou botão – sem alterar a distancia entre as superfícies de medição 
prevista na NBR NM ISO 3611:1997. 
Acessório: chave de serviço; 
Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
 

14.27 
19 

(UNID) 

Micrômetro para medições externas, 25 a 50mm – 0,001mm, deve estar em conformidade com a 

NBR NM ISO 3611:1997 

Faixa de medição: de 25 a 50mm; 
Valor de uma divisão: 0,01mm; 
Erro máximo admissível conforme a NBR NM ISO 3611:1997; 
Fuso fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530HV ou fabricado em aço 
ferramenta com dureza igual ou superior a 670HV temperado e retificado 
Passo da rosa 0,5mm; 
Tambor: Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com 50 divisões; 
Cilindro fabricado em aço ou outro metal; Graduado com divisões de 0,5mm; 
Superfícies de medição: Fabricadas em metal duro, retificadas e microlapidadas dentro das 
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tolerâncias previstas na norma NBR NM ISO 3611:1997 
Pressão de medição: Por catraca ou fricção; Força de medição entre 5 e 15N; 
Acabamento: Tambor e cilindro: cromo fosco acetinado; 
Gravação: a gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por sistema a 
laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 
A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de identificação e 
nome do fabricante ou marca registrada devem legíveis, alinhadas e permanentes no 
instrumento. 
Arco: Confeccionado em ferro fundido nodular ou em aço forjado – pintado, cromado ou 
esmaltado; 
Sistema de fixação: Trava, anel ou botão – sem alterar a distancia entre as superfícies de medição 
prevista na NBR NM ISO 3611:1997. 
Acessório: chave de serviço e barra padrão para calibração;  
Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
 

14.28 
19 

(UNID) 

Calibrador de folga, 0,05 a 1 mm, com porcas de travamento; 

Mínimo de 24 lâminas, sendo: De 0,05 a 0,10 mm – passo de 0,01mm; De 0,15 a 1 mm –  passo de 
0,05mm; 
Em cada lâmina deverá conter indicação da espessura; 
O conjunto deve permitir sua desmontagem se necessário  
Lâminas com pontas arredondadas; A gravação deve ser bem legível e permanente, constando, 
número de série ou numero individual de identificação. 
 

14.29 
10 

(UNID) 

Escala de aço inoxidável – 600mm , 

Graduação: no sistema métrico em milímetros; no sistema inglês em polegada fracionária; 
O zero da graduação deve ser no início da aresta; 
O acabamento das arestas iniciais deve apresentar ângulo de 90 graus; 
Capacidade: no sistema métrico: 600mm; no sistema inglês: 23 polegadas; 
Aproximação: no sistema métrico: 0,5 até 50mm e 1mm até o final; no sistema inglês: 1/32 até 1” 
e 1/16” até o final 
Largura aproximada: 25 a 30mm;  
Espessura aproximada: 1 a 1,2mm; 
 

14.30 
10 

(UNID) 

Escala de aço inoxidável – 300mm , 

Graduação: No sistema métrico em milímetros; No sistema inglês em polegada fracionária; 
O zero da graduação deve ser no início da aresta; 
O acabamento das arestas iniciais deve apresentar ângulo de 90 graus; 
Capacidade: No sistema métrico: 300mm; No sistema inglês: 11,8 polegadas; 
Aproximação: No sistema métrico: 0,5 até 50mm e 1mm até o final; No sistema inglês: 1/32 até 1” 
e 1/16” até o final 
Largura aproximada: 25 a 30mm; 
Espessura aproximada: 1 a 1,2mm; 
 

14.31 
02 

(UNID) 

Paquímetro quadrimensional, capacidade de medição de 300mm,  0,02mm – 0,001” Deve estar 

em conformidade com a Norma NBR NM 216:2000  

Faces de medição: para elementos externos, internos, de profundidade e de ressaltos; 
Capacidade de medição: Sistema métrico: 300mm; Sistema inglês: 12 polegadas; 
Escala principal: Sistema métrico: 1 em 1mm; Sistema inglês: 0,025” em 0,025”; 
Escala do nônio: Valor de uma divisão – sistema métrico: 0,02mm , Valor de uma divisão – sistema 
inglês: 0,001 polegada; 
Erro máximo admissível em conformidade com a Norma NBR NM 216: 
Cursor monobloco: Sistema de trava do cursor: por parafuso; Com impulsor; 
Haste de profundidade: Formato retangular.  
Gravação: O valor das divisões nas escalas principal e nônio devem ser gravados por sistema a 
laser; 
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Informações: O número de série ou número de identificação, o nome do  fabricante ou marca 
registrada devem ser bem legíveis e gravadas de forma permanente no instrumento;  
Material de confecção: Aço inoxidável, com a qualidade necessária para assegurar a estabilidade 
dimensional; 
Acabamento: Acabamento geral: escovado ou polido sem bordas agudas; 
Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
 

14.32 
19 

(UNID) 

Paquímetro quadrimensional, capacidade de medição de 150mm, 0,02mm – 0,001” deve estar em 

conformidade com a Norma NBR NM 216:2000  

Faces de medição: para elementos externos, internos, de profundidade e de ressaltos; 
Capacidade de medição: Sistema métrico:150mm; Sistema inglês: 6 polegadas; 
Escala principal: Sistema métrico: 1 em 1mm; Sistema inglês: 0,025” em 0,025”; 
Escala do nônio: Valor de uma divisão – sistema métrico: 0,02mm Valor de uma divisão – sistema 
inglês: 0,001 polegada; 
Erro máximo admissível em conformidade com a Norma NBR NM 216: 
Cursor monobloco: Sistema de trava do cursor: por parafuso; Com impulsor; 
Haste de profundidade: Formato retangular.  
Gravação: O valor das divisões nas escalas principal e nônio devem ser gravados por sistema a 
laser; 
Informações: O número de série ou número de identificação, o nome do  fabricante ou marca 
registrada devem ser bem legíveis e gravadas de forma permanente no instrumento;  
Material de confecção: Aço inoxidável, com a qualidade necessária para assegurar a estabilidade 
dimensional; 
Acabamento: Acabamento geral: escovado ou polido sem bordas agudas; 
Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
 

14.33 
19 

(UNID) 

Paquímetro quadrimensional, capacidade de medição de 150mm,  0,05mm – 1/128” Deve estar 

em conformidade com a Norma NBR NM 216:2000  

Faces de medição: para elementos externos, internos, de profundidade e de ressaltos; 
Capacidade de medição: Sistema métrico: 150mm; Sistema inglês: 6 polegadas; 
Escala principal: Sistema métrico: 1 em 1mm; Sistema inglês: 1/16” em 1/16”; 
Escala do nônio: Valor de uma divisão – sistema métrico: 0,005mm, Valor de uma divisão – 
sistema inglês: 1/128 polegada; 
Erro máximo admissível em conformidade com a Norma NBR NM 216: 
Cursor monobloco: Sistema de trava do cursor: por parafuso; Com impulsor; 
Haste de profundidade: Formato retangular.  
Gravação: o valor das divisões nas escalas principal e nônio devem ser gravados por sistema a 
laser; 
Informações: O número de série ou número de identificação, o nome do  fabricante ou marca 
registrada devem ser bem legíveis e gravadas de forma permanente no instrumento;  
Material de confecção: Aço inoxidável, com a qualidade necessária para assegurar a estabilidade 
dimensional; 
Acabamento: Acabamento geral: escovado ou polido sem bordas agudas; 
Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
 

14.34 
02 

(UNID) 

Relógio comparador curso 10 mm – 0,01mm, instrumento deverá estar em conformidade com a 

norma NBR 6388:1983 

Faixa de medição: 0 a 10 mm; 
Valor de uma divisão: 0,01 mm; 
Erro máximo admissível: 0,013mm  
Força máxima de medição 1,5n; 
Ponta apalpadora: Fabricada em aço temperado ou metal duro; tipo removível; 
Mostrador giratório: Faixa da escala do mostrador móvel: 1 mm; Mostrador contínuo com 
gravação de  0 - 100; Com sistema de trava; Diâmetro do mostrador: entre 55 a 60 mm; Com 
indicadores/limitadores de tolerância; 
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Mostrador: Marcação legível e permanente do fabricante ou marca registrada; Marcação legível e 
permanente do modelo; Marcação legível e permanente do valor de uma divisão;  Marcação 
legível e permanente da faixa de medição; Ponteiro indicador de voltas. 
Fixação: Diâmetro da haste de fixação: 8 mm h6; Comprimento útil da haste: 16 mm no mínimo; 
Tampa traseira: Devem ser fornecidas duas tampas, sendo uma lisa e outra com orelha de fixação;   
Acabamento: Caixa do relógio com acabamento cromado fosco acetinado; 
Informações: O número de série ou número de identificação, o nome do  fabricante ou marca 
registrada devem ser bem legíveis e gravadas de forma permanente no instrumento;  
Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques; 
 

14.35 
19 

(UNID) 

Transferidor de ângulos universal, com graduações duplas de 0 a 180 graus em direções opostas; 
Acabamento cromo fosco acetinado; Com régua ajustável e porca de aperto; Confeccionado em 
aço inoxidável; 

14.36 
02 

(UNID) 
Torquímetro com relógio, com relógio e ponteiro de arrasto; Capacidade: de 8 a 40 N.M e 6 a 
30lbf.pé , encaixe quadrado de 3/8”; 

14.37 
02 

(UNID) 
Torquímetro com relógio, com relógio e ponteiro de arrasto; Capacidade: de 8 a 40 N.M e 72 a 
360lbf/pé; Encaixe quadrado de 3/4”; 

14.38 
01 

(CONJ) 
Capas de proteção para veículo, composto por 05 capas destinadas à proteção de para-choque e 
laterais, banco, volante, cambio e alavanca do freio de mão, fabricadas em tecido courolã; 

14.39 
02 

(UNID) 

Comparador de diâmetro interno 35 a 60mm, 0,01mm  

Comparador de diâmetro interno com relógio - súbito:Faixa de medição no mínimo de 35 mm a 60 
mm; Profundidade de medição igual ou superior a 150 mm; Com batente fixo de metal duro; Com 
ponta móvel de contato com esfera de metal duro; Com batentes intercambiáveis com numero de 
identificação gravado; Cabeçote com sistema para auto-centragem; Com capa de proteção para o 
relógio comparador; Isolante térmico na haste, para manuseio; Haste: cromo fosco acetinado; 
Relógio comparador: Faixa de medição: 0 a 1 mm; Valor de uma divisão: 0,01 mm; Força máxima 
de medição 1,5 n; Ponta apalpadora: Fabricada em aço temperado ou metal duro;  Tipo 
removível; mostrador móvel: tipo giratório; Com sistema de trava; Diâmetro do mostrador: entre 
55 a 60 mm; Com indicadores / limitadores de tolerância; Mostrador bidirecionado com a 
seguinte marcação: 0-100-0 . Mostrador fixo deve conter as seguintes marcações legíveis e 
permanentes: Fabricante ou marca registrada; Modelo; Valor de uma divisão e Faixa de medição; 
Ponteiro indicador de avanço. Fixação: Diâmetro da haste de fixação: 8 mm h6; Tampa traseira 
lisa; Caixa do relógio com acabamento cromado fosco acetinado; 
Gravação: A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de 
identificação e nome do fabricante ou marca registrada devem ser originais de fabrica, legíveis, 
alinhadas e permanentes nos instrumentos; 
Embalagem: O equipamento deve ser acondicionado em estojo protegido contra choques; 
Manual ilustrado do usuário contendo informações sobre a correta utilização nas medições, 
manutenção e conservação; 
 

14.40 
02 

(UNID) 

Micrômetro para medição de rosca externa 0-25mm 

Faixa de medição:Faixa  de medição: 0 a 25 mm; Valor de uma divisão: 0,01 mm; Erro máximo 
admissível:  0,004mm; 
Fuso: fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530hv, ou fabricado em aço 
ferramenta com dureza igual ou superior a 670 hv, temperado e retificado; 
Passo da rosca 0,5 mm; 
Tambor: Fabricado em aço ou outro metal que garanta as mesmas características; Graduado com 
50 divisões; 
Cilindro: fabricado em aço ou outro metal que garanta as mesmas características; Graduado com 
divisões de 0,5 mm; 
Pontas de medição em milímetro e em polegada (devem fazer parte do fornecimento): Fabricadas 
em metal duro, retificadas e micro lapidadas; Para medição do diâmetro primitivo de rosca 
métrica, ângulo de 60 graus: jogo de pontas intercambiáveis com passos de 0,4 a 7mm; Para 
medição do diâmetro primitivo de rosca whitworth, ângulo de 55 graus: jogo de pontas 
intercambiáveis com passos de 3,5 a 60 fios por polegada. 
Pressão de medição: Por catraca ou fricção; Força de medição entre 5 e 15 n. 
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Acabamento: Tambor e cilindro: cromado fosco acetinado; 
Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por sistema à 
laser em cor preta escura para melhor legibilidade; A gravação da capacidade de medição, 
número de série ou número individual de identificação e nome do fabricante ou marca registrada 
devem ser originais de fábrica, legíveis, alinhadas e permanentes no instrumento; 
Arco: confeccionado em ferro fundido nodular pintado ou em aço forjado cromado ou esmaltado; 
Sistema de fixação no batente e no fuso: Trava, anel ou botão sem alterar a distância entre as 
superfícies de medição 
Embalagem: Todo o conjunto deve  ser acondicionado em estojo apropriado, protegido contra 
choques. Deve acompanhar chaves de serviço necessárias; 
 

14.41 
02 

(UNIDA
DES) 

Micrômetro interno tipo paquímetro – cap. 25 a 50mm 

Faixa de medição: 25 a 50 mm; 
Valor de uma divisão: 0,01 mm; 
Erro máximo admissível: ±0,006mm; 
Fuso: fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530hv, ou fabricado em aço 
ferramenta com dureza igual a superior a 670 hv, temperado e retificado;  
Passo da rosca 0,5 mm; 
Tambor : Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com 50 divisões; 
Cilindro: Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com divisões de 0,5 mm; 
Superfícies de medição: Com incerto de metal duro micro-lapidadas; 
Pressão de medição: Por catraca ou fricção; Força de medição entre 5 e 15 n. 
Acabamento: Tambor e cilindro: cromado fosco acetinado; 
Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por sistema à 
laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 
A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de identificação e 
nome do fabricante ou marca registrada devem ser originais de fábrica, legíveis, alinhadas e 
permanentes no instrumento; 
Sistema de fixação: Trava, anel ou botão sem alterar a distância entre as superfícies de medição 
Acessórios:Chave de serviço; 
Embalagem: Acondicionado em estojo de plástico ou madeira, protegido contra choques; 
 

14.42 
02 

(UNIDA
DES) 

Micrômetro interno tipo paquímetro – cap. 5 a 30mm 

Faixa de medição: 5 a 30 mm; 
Valor de uma divisão: 0,01 mm; 
Erro máximo admissível: ±0,006mm; 
Fuso: fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530hv, ou fabricado em aço 
ferramenta com dureza igual a superior a 670 hv, temperado e retificado;  
Passo da rosca 0,5 mm; 
Tambor : Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com 50 divisões; 
Cilindro: Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com divisões de 0,5 mm; 
Superfícies de medição: Com incerto de metal duro micro-lapidadas; 
Pressão de medição: Por catraca ou fricção; Força de medição entre 5 e 15 n. 
Acabamento: Tambor e cilindro: cromado fosco acetinado; 
Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por sistema à 
laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 
A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de identificação e 
nome do fabricante ou marca registrada devem ser originais de fábrica, legíveis, alinhadas e 
permanentes no instrumento; 
Sistema de fixação: Trava, anel ou botão sem alterar a distância entre as superfícies de medição 
Acessórios:Chave de serviço; 
Embalagem: Acondicionado em estojo de plástico ou madeira, protegido contra choques; 
 

14.43 
02 

(UNIDA
DE) 

Torquímetro de estalo 80 a 360Nm capacidade: de 80 a 360 N.M e 60 a 260lbf.pé Encaixe 

quadrado de 3/4”; sentido de aplicação do torque: direita e esquerda; 
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14.44 
02 

(UNIDA
DE) 

Torquímetro de estalo de 25 a 135Nm com relógio e ponteiro de arrasto; Capacidade: de 25 a 135 

N.M e 20 a 100lbf.pé Encaixe quadrado de 1/2”; 

14.45 
02 

(UNIDA
DES) 

Micrômetro para medições externas, 75 a 100mm – 0,01mm   
Deve estar em conformidade com a NBR NM ISO 3611:1997 
Faixa de medição: de 75 a 100mm; 
Valor de uma divisão: 0,01mm; 
Erro máximo admissível conforme a NBR NM ISO 3611:1997; 
Fuso fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530HV ou fabricado em aço 
ferramenta com dureza igual ou superior a 670HV temperado e retificado 
Passo da rosa 0,5mm; 
Tambor: Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com 50 divisões; 
Cilindro fabricado em aço ou outro metal; Graduado com divisões de 0,5mm; 
Superfícies de medição:  Fabricadas em metal duro, retificadas e microlapidadas dentro das 
tolerâncias previstas na norma NBR NM ISO 3611:1997 
Pressão de medição: Por catraca ou fricção; Força de medição entre 5 e 15N; 
Acabamento: Tambor e cilindro: cromo fosco acetinado; 
Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por sistema a 
laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 
A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de identificação e 
nome do fabricante ou marca registrada devem legíveis, alinhadas e permanentes no 
instrumento. 
Arco: Confeccionado em ferro fundido nodular ou em aço forjado – pintado, cromado ou 
esmaltado; 
Sistema de fixação: Trava, anel ou botão – sem alterar a distancia entre as superfícies de medição 
prevista na NBR NM ISO 3611:1997. 
Acessório: Chave de serviço; Padrão para calibração; 
Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
 

14.46 
02 

(UNIDA
DES) 

Micrômetro para medições externas, 50 a 75mm – 0,01mm 

Deve estar em conformidade com a NBR NM ISO 3611:1997 
Faixa de medição: de 50 a 75mm; 
Valor de uma divisão: 0,01mm; 
Erro máximo admissível conforme a NBR NM ISO 3611:1997; 
Fuso fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530HV ou fabricado em aço 
ferramenta com dureza igual ou superior a 670HV temperado e retificado 
Passo da rosa 0,5mm; 
Tambor: Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com 50 divisões; 
Cilindro fabricado em aço ou outro metal; Graduado com divisões de 0,5mm; 
Superfícies de medição:  Fabricadas em metal duro, retificadas e microlapidadas dentro das 
tolerâncias previstas na norma NBR NM ISO 3611:1997 
Pressão de medição: Por catraca ou fricção; Força de medição entre 5 e 15N; 
Acabamento: Tambor e cilindro: cromo fosco acetinado; 
Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por sistema a 
laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 
A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de identificação e 
nome do fabricante ou marca registrada devem legíveis, alinhadas e permanentes no 
instrumento. 
Arco: Confeccionado em ferro fundido nodular ou em aço forjado – pintado, cromado ou 
esmaltado; 
Sistema de fixação: Trava, anel ou botão – sem alterar a distancia entre as superfícies de medição 
prevista na NBR NM ISO 3611:1997. 
Acessório: Chave de serviço; Padrão para calibração; 
Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
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14.47 
02 

(UNIDA
DE) 

Conjunto para teste de compressão de cilindro de motores ciclo Otto com conectores com rosca 
M12 e M14; 

14.48 
02 

(UNIDA
DES) 

Chave de vela compatível com as velas de ignição do motor do kit didático; 

14.49 
02 

(JOGOS) 
Chave combinada de 6mm a 32mm, em aço vanádio de linha profissional;  

14.50 
02 

(JOGOS) 
Chave fixa de 6mm a 32mm, em aço vanádio de linha profissional; 

14.51 
02 

(JOGOS) 
Chave de fenda reta e cruzada, com cabo em plástico e ponta reforçada 

14.52 
02 

(JOGOS) 
Com 10 pecas (06 - Chaves de fenda tamanhos: 3, 4, 6, 6 fina, 1/8 x 1.1/2 e 1/4 x 1.1/2. 04 - 
Chaves Philips tamanhos: 1, 2, cotoco e 1/8 x 1.1/2); 

14.53 
02 

(JOGOS) 

 Soquetes estriados com encaixe de 1/2”, 25 pecas de 08 a 
32mm, cabo T, catraca, manivela, extensão Nº 5, extensão Nº 10, junta universal 1/2”, fabricação 
em aço vanádio; 

14.54 
02 

(JOGOS) 
Chave de biela vazada, com 12 pecas de 8mm a 19mm, produzido em aço vanádio, cromado, 
medidas iguais dos dois lados; 

14.55 
02 

(UNIDA
DES) 

Caixa de Ferramentas com 05 gavetas de metal, com pintura epóxi e tamanho grande; 

14.56 
02 

(UNIDA
DES) 

Alicate universal 8”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas, isolação 1000V; 

14.57 
02 

(UNID) 
Alicate de pressão 8”, aço cromo vanádio; 

14.58 
02 

(UNID) 
Alicate de bico reto 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas, isolação 1000V; 

14.59 
02 

(UNID) 
Alicate de bico longo 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas, isolação 1000V; 

14.60 
02 

(UNID) 
Alicate de anéis 45º NA 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas; 

14.61 
02 

(UNID) 
Alicate de anéis 45º NF 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas; 

14.62 
02 

(UNID) 
Alicate de anéis reto 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas; 

14.63 
02 

(UNID) 
Alicate de corte diagonal 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas, isolação 1000V; 

14.64 
02 

(UNID) 
Alicate de corte frontal 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas, isolação 1000V; 

14.65 
02 

(UNID) 
Alicate de bomba d’água 6”, aço cromo vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras 
arredondadas, isolação 1000V; 

14.66 
02 

(JOGOS) 
Chave estrela em aço vanádio de linha profissional, com pontas de diferentes tamanhos. Conjunto 
de 6mm a 32mm. 

14.67 
02 

(JOGOS) 
Chave Allen abaulada com 25 peças. Ferramentas em aço cromo vanádio, com uma ponta simples 
e uma ponta abaulada que permitem trabalhos em ângulos de até 25°. 

14.68 
02 

(JOGOS) 

Soquetes e chaves soquete torx 20 Peças (4 Soquetes Torx 3/8": E6; E7; E8 e E10 / 5 Soquetes torx 
1/2": E12; E14; E16; E18 e E20 / 5 Chaves soquete Torx 3/8": T10; T15; T20; T25 e T27 / 5 Chaves 
soquete Torx 1/2": T30; T40; T45; T50 e T55 / 1 Adaptador conversor 1/2” para 3/8”) ferramentas 
em aço cromo vanádio. 

14.69 
04 

(UNID) 
Martelos do tipo pena reta, de 500g com cabeça de aço SAE 1045 e cabo de madeira marfim; 

14.70 04 Martelos com bordas plásticas em ABS de 40mm e 200g. corpo em ferro fundido, fixação por 
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(UNID) cunha metálica, bordas intercambiáveis e substituíveis, cabo de madeira envernizado; 

14.71 
02 

(JOGOS) 

Soquetes, soquete estriado 22 mm; soquete estriado 24mm; soquete estriado 27mm; soquete 
estriado 30mm; soquete estriado 32mm; soquete estriado 36mm; soquete estriado 38mm; 
soquete estriado 41mm soquete estriado 46mm; soquete estriado 50mm; cabo "t"; extensão 8" , 
extensão 16" , catraca simples; 

14.72 
02 

(UNID) 
Alicate expansor de anéis de segmento, fabricado em aço níquel cromo, cabo revestido com 
material antideslizante com capacidade de 50 a 100mm; 

14.73 
02 

(UNID) 

Alicate expansor de anéis de segmento, fabricado em aço níquel cromo, cabo revestido com 
material antideslizante com capacidade de 110 a 160mm; 
 

14.74 
02 

(UNID) 

Alicate para abraçadeira elástica, fabricado em aço carbono, cabo revestido com material 
antideslizante comprimento entre 10” e 11”; 
 

14.75 
02 

(UNID) 

Alicate desencapador e crimpador, mandíbulas forjadas e temperadas com cabeça e articulações 
pintadas com  regulagem de pressão e cabos revestidos com material antideslizante, capacidade 
de utilização em cabos de 0,5 a 6 mm2; 
 

14.76 
19 

(UNID) 

Canetas de polaridade, 12V com 3 led´s, para  identificar polaridade negativa (-) ou positiva (+), 
Led de identificação da caneta ligada,  Led para identificação de polaridade negativa e led para 
idenficação de polararidade positiva, deve possuir iluminação para uso, garras tipo jacaré para 
bateria com os 02 polos, led para iluminação ultrabrilho e estojo; 
 

14.77 
02 

(UNID) 

Termômetro com infravermelho e contato  

Faixa de temperatura usando infravemelho -40 °C a 800 °C (-40 °F a 1470 °F)  
Repetibilidade ±0,5% do valor medido ou  ±0,5 °C (1 °F), ou melhor;  
Resolução do visor 0,1 °C / 0,1 °F  
Faixa de temperatura usando sensor -64 a 1 400 °C 
Mira laser de ponto focal único;  
Indicação de temperatura através de infravermelho e termopar;  
Montagem em tripé   
Indicação de temperatura MÁX, MÍN, DIF e MÉD.   
Emissividade ajustável e tabela de emissividade predefinida  
Alarme de limite superior e inferior.   
Visualização e armazenamento de dados  
Trava do botão de gatilho   
Entrada de conector de termopar tipo K miniatura padrão  
Sonda de termopar tipo K, 80PK-1  
Mostrador de cristal líquido: 
Visor com luz de fundo ajustável;  
Relógio de 12 ou 24 horas; 
Desligamento automático  
Indicação de temperatura em Celsius ou Fahrenheit 
Retenção da última temperatura apresentada no visor; 
Equipamento com instruções e manual em português – não serão aceitos em outro idioma; 
Com saída USB 2.0 para conexão com computador; 
Cabo de conexão; 
Alimentação elétrica: Por pilhas; 
Documentação completa: operação e manutenção – em português – não serão aceitos em outro 
idioma; 
Embalagem: O equipamento deve ser acondicionado em maleta apropriada, protegido contra 
choques; 
 

14.78 
02 

(UNID) 

Cabo de transmissão para “chupeta”, para baterias 12/24V a 80 Ah, bitola do cabo de cobre de 

16mm2 e comprimento de 3m e garras com revestimento isolante; 
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14.79 
02 

(UNID) 
Calibrador de pneus, manual de vareta com faixa de operação 14 a 160 Lbs/pol2, graduação de 2 
em 2 lbs com corpo coberto com manopla anatômica de material antideslizante; 

14.80 
02 

(UNID) 

Almotolia, bico flexivel com comprimento de 120 mm, corpo metálico, capacidade para 300g de 
óleo; 
 

14.81 
02 

(UNID) 

Martelo anti-retrocesso, cabeça e corpo cobertos por poliuretano, esferas no interior da câmare 
da cabeça do martelo, cabo reforçado com alma de aço, comprimento entre 340mm e 350mm; 
 

14.82 
02 

(UNID) 

Arco de serra, regulável para lâminas de 10” a 12”, cabo ergonômico injetado em polipropileno ou 
similar, corpo fabricado em aço; 
 

14.83 
01 

(UNID) 

RACK PARA COMPUTADOR, aberto constituído de 02 prateleiras, tampo superior com presilhas 
para fixação de monitor, 01 gaveta para teclado, 01 gaveta para cabos e acessórios, suporte na 
lateral para movimentação, 04 rodízios sendo 02 com travas, fabricado em aço com acabamento 
superficial em pintura epóxi lisa ou PU; 
 

14.84 
04 

(UNID) 

Multimetro automotivo, com Display 3 ¾ dígitos, polaridade automática com (-) indicação de 

polaridade negativa; Indicação de sobre-faixa e bateria fraca; Deve possuir sistema de auto 

desligamento por período de inoperatividade; Opção para operar em faixa automática e manual e 

data hold. Alimentação por bateria 9V com vida útil de no mínimo 150 horas. Segurança de acordo 

com EM-61010 – IEC-1010 e proteção de entrada categoria de instalação II – 1000V. Faixa de 

trabalho: 

Para tensão DC: 400mV, 4V, 40V, 400 e 1000V ± (0,8 % + 4d). Impedancia de entrada de 10 
MOhms; 
Para Tensão AC: 4V, 40V, 400 e 750V ± (1,2 % + 5d).  Impedancia de entrada de ≥ 10 MOhms; 
Para corrente DC: 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A,  4A~ 20A ± (1.5%+5D). Proteção de 
Sobrecarga com fusível de auto restauração de 0.4A/250V na entrada de mA, fusível de ação lenta 
10A/250V na entrada 10A; 
Para corrente AC:  400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A,  4A~ 20A ± (2.5%+5D).  Proteção de 
Sobrecarga com fusível de auto restauração de 0.4A/250V na entrada de mA, fusível de ação lenta 
10A/250V na entrada 10A; 
Para resistência: 400, 4k, 40k, 400k, 4M e 40 MOhms com precisão de 400~ 400K Ohms ± 
(1.0%+4D); 40 MOhms ± (1.5%+4D)  e proteção de Sobrecarga: 250V DC ou AC RMS; 
Para  frequencia:  10Hz ~ 4MHz com precisão de ± (1.0%+4D),  sensibilidade de 1V RMS e proteção 
de Sobrecarga: 250V DC ou AC RMS; 
Para Capacitância: 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF com precisão de 40nF~40 µF ± (3.0%+8D); 
100µF ± (4.0%+8D), resolução de 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF e proteção de Sobrecarga: 250V 
DC ou AC RMS; 
Para Rotação: trabalhar com pelo menos 2, 3, 4 e 6 cilindros na faixa de pelo menos 650 a 20000 
RPM com precisão mínima de ± (2.5%+5d); 
Para ângulo Dwell:  trabalhar com pelo menos 2, 3, 4 e 6 cilindros nas  faixas de pelo menos 0 a 
180°, 0 a 120°, 0 a 60° e 0 a 45° com precisão mínima de ± (2.5%+5d); 
Para temperatura:  trabalhar com pelo menos as escalas °C e °F e na faixa de -15°C a 700°C com 
precisão mínima de ± (1,9%+5d) para temperaturas acima de 400°C; 
Deve acompanhar o instrumento o manual de instruções em português, 01 par de pontas de 
prova, bateria capa protetora, termopar e garra indutiva para medições de RPM.    
 

14.85 
01  

(UNID) 

Osciloscópio automotivo, digital portátil, com interface USB, LCD de 280x240 pontos com 

iluminação de fundo e amostragem de 25Ms/s. Deve possuir dois canais, duplo traço, 

sensibilidade vertical de 50mV/DIV a 10V/DIV, varredura de 1us/DIV a 50s/DIV, máxima tensão de 

entrada de 300V (DC + Pico AC), 51 formas de onda de referência e cursor para medida de tempo 

e tensão.  
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Multímetro de 3 4/5 dígitos, True RMS, para medida de tensão DC / AC / AC+DC, corrente DC / AC 

(por meio da garra opcional), resistência, freqüência, largura de pulso, duty cycle, ângulo de 

permanência (Dwell), RPM e temperatura, e testes de diodo e continuidade. Deve possuir testes 

pré-ajustados que permitem o usuário verificar sensores, atuadores de sistemas automotivos. 

Deve possuir informação internas de referência para cada teste pré-ajustado que inclui uma 

exibição do procedimento de teste de como conectar ao circuito, sinal de referência padrão para 

o teste em condições normais, teoria da operação e pontos para pesquisa de defeitos. Função da 

ignição no secundário (bobina, cabos de velas e velas) indica forma de onda juntamente com a 

tensão da faísca, o RPM, o tempo e a tensão de combustão.  

Deve indicar nível de bateria, multímetro Gráfico True RMS com Exibição de Medidas e Gráficos 
Função "Glitch Snare" que captura, exibir salvar sinais com padrões incomuns aos da função de 
Teste de Componentes em modo osciloscópio. 
Na função osciloscópio: 
Taxa de Amostragem: 25 MS/s Tamanho da Gravação: 1000 Pontos Taxa de Atualização: Tempo 
Real (Real Time), Rolagem (Roll) Precisão: ± (0,1% + 1 pixel) Base de Tempo: 1µs a 50 Seg. em 
Seqüência de 1, 2, 5 (Modo Osciloscópio); 5s a 24 Hora em Seqüência de 1, 2, 5 (Modo Gráfico) 
Vertical; Banda: DC a 5MHz (-3dB) Resolução: 8 bits Canais: 2 Acoplamento: AC, DC, GND 
Impedância de Entrada: 1MW // 70pF Máxima Tensão de Entrada: 300V Volts / Divisão: 50mV a 
100V em Seqüência de 1, 2, 5 Precisão: ± 3% 
Trigger; Fonte de Trigger: CH A, Trigger (Trigger Externo) Sensibilidade (CH A): < 1,0 DIV para 
5MHz Modos: Single Shot, Normal, Auto Acoplamento: AC / DC Borda: Subida e Descida  
Glitch Snare: Modo Osciloscópio (Apenas em Teste de Componentes) Glitch Mode: Modo 
Osciloscópio Memória: 8 Formas de Onda e Configurações Formas de Onda de Referência: 51 
Formas de Onda e Configurações Cursor: Tempo e Tensão Configuração do Instrumento: Idioma, 
Contraste, Grade 
Na função Multímetro 
Para tensão DC deve ser medida pelo menos nas faixas: 500mV, 5V, 50V, 500V, 600V  
Para  tensão AC deve ser medida pelo menos nas faixas: 500mV, 5V, 50V, 500V, 600V  
Para tensão AC+DC (True RMS) deve ser medida pelo menos nas faixas: 500mV, 5V, 50V, 500V, 
600V 
Para corrente DC deve ser medida com garra de corrente pelo menos nas faixas: 30mA ~ 20A, 
100mA ~ 40A, 40A ~ 60ª  
Para corrente AC deve ser medida com garra de corrente pelo menos nas faixas: 30mA ~ 20A, 
100mA ~ 40A, 40A ~ 60ª 
Para resistência deve ser medida pelo menos nas faixas: 500W, 5kW, 50kW, 500kW, 5MW, 30MW  
Para freqüência deve ser medida pelo menos nas faixas: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 
5MHz Largura de Pulso (ms) Faixas: 10ms, 100ms, 1ms, 10ms, 100ms  
Para duty cycle deve ser medida pelo menos nas faixa: 2,0% ~ 98%  
Para ângulo de permanência (Dwell) deve ser medida pelo menos na faixa: 3,6° ~ 356,4°  
Para RPM deve ser medida pelo menos na faixa: 120RPM a 20000RPM (4 Cilindros)  
Para temperatura deve ser medida pelo menos nas faixas: -50°C ~ 500°C, 500°C ~ 1300°C nas 
escalas °C e °F 
Deve acompanhar o equipamento o manual de instruções em portugues, adaptador AC/DC, 02 
pontas de prova blindada, cabos de aterramento para pontas de prova, 03 clips tipo jacaré de 
perfuração, 03 pinos de testes, adaptador para carregador 12V, 03 prolongadores adaptadoes de 
2mm, garra indutiva, software e cabo para conexão USB e maleta ou case para guarda e 
transporte.  
 

14.86 
19 

(UNID) 

PROTOBOARD. Número de Furos: 958. Composição (Soquete Base): 4 x 168 Furos + 1 x 180 Furos. 
Composição (Soquete de Vias): 2 x 48 Furos + 1 x 10 Furos.  Material (Corpo): Polímero ABS. 
Material (Contato): Liga de Prata e Níquel. Bitola Fios de Conexão: 0,3mm ~ 0,8mm. Corrente 
Máxima: 3A. - Resistência de Contato (1kHz): 6m Máximo. Capacitância de Contato (1kHz): 10pF 
Máximo. Isolação (500V DC): 10T Mínimo.  Dimensões: 147(A) x 83(L) x 19(P)mm; 
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14.87 
19 

(UNID) 

 
 
PROTOBOARD. Número de Furos: 830. Composição (Base de Terminal): 2 x 315 Furos. Composição 
(Soquete de Distribuição): 2 x 100 Furos. Material do Corpo: Polímero ABS. Material do Contato: 
Bronze Fosforoso. Acabamento do Contato: Banho de Níquel. Bitola Fios de Conexão: 0,4mm ~ 
0,7mm. Corrente Máxima: 1A RMS. Tensão Máxima: 250V RMS. Resistência de Contato (1kHz): 
1m_ Máximo. Rigidez Dielétrica: 1000V RMS por 60s. Dimensões: 165(A) x 54(L) x 8,5(P)mm; 
 

14.88 
19 

(UNID) 

PROTOBOARD. Número de Furos: 2420. Composição (Soquete Base): 6 x 320 Furos. Composição 
(Soquete de Vias): 5 x 100 Furos. Material (Corpo): Polímero ABS.  Material (Contato): Liga de 
Prata e Níquel. Bitola Fios de Conexão: 0,3mm ~ 0,8mm.  Corrente Máxima: 3A. Resistência de 
Contato (1kHz): 6m_ Máximo. Capacitância de Contato (1kHz): 10pF Máximo. Isolação (500V DC): 
10T_ Mínimo. Dimensões: 237(A) x 175(L) x 18.5(P)mm; 
 

14.89 
19 

(UNID) 
 

Furadeira de Impacto, duas funções: simples rotação e rotação com impacto velocidade variável 
com acionamento do gatilho, sistema de reversão lateral: extensão na vida útil das escovas de 
carvão, gatilho com trava potência ≥  600W empunhadura ergonômica e emborrachada, rotação 
por min.0~ 2.800 RPM . Impacto 0~44.800 ipm. Capacidade: Concreto 16 mm (5|8") - Aço 13 mm 
(1|2") - Madeira 30 mm (1-3|16"). Mandril 13 mm (1|2"). Deve acompanhar o equipamento, 
limitador de profundidade, chave Mandril, manual do usuário; 
 

14.90 
19 

(UNID)  

Moto esmeril de bancada de 6”, potência ½ HP, rebolo 6” x 5/8” para desbaste A-36 e escova de 
aço 6” para esmeril, mancais e rolamentos blindados, pé de borracha para redução de vibração, 
aparador de faíscas, rotação 3450RPM, base com furos para fixação em bancada; 
 

14.91 
02 

(UNID) 

EQUIP. TESTE VAZAMENTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. Conjunto para teste do sistema de 
arrefecimento (radiador e tampa) de automóveis. Acompanham acomodados no estojo para 
guarda e transporte os adaptadores para: VW G-III(05); Autolatina (VW e Ford, incluindo Ranger 
Diesel 2.5, 2.8 e 3.0 - todas)(04); GM e Ford Zetec(02); Fiat e Renault (03); 
 

14.92 
02 

(UNID) 

Notebook com processador de 4 núcleos 64 bits; 04 GBytes DDR3 ou superior; Teclado ABNT2; 
webcam integrada de 1.3 Mpixels; Placa de som on board; Interface de rede on board PCI 
10/100/1000Mbps; Interface de rede sem fio IEEE 802.11 AGN; HD Serial ATA de 320GBytes; 
Unidade de DVD R/W; Interface de vídeo com suporte até 512Mbytes compartilhada; Bluetooth 
2.1; Saídas HDMI e VGA; Bateria com autonomia de 03 horas; TFT LCD de 14’’ a 15.6”com 
tecnologia LED; Resolução mínima de 1280 x 800; Sistema operacional Windows; 
 

14.93 
01 

(UNID) 

Impressora multifuncional bivolt com funções de copiadora, impressora e digitalizadora; jato de 
tinta colorida com velocidade de impressão em preto mínima de 20 PPM e mínima em cores de 16 
PPM; ciclo mensal mínimo de 1000 páginas; compatível com sistema operacional especificado nos 
computadores e notebook; conectividade padrão USB, WiFi; resolução de digitalização óptica 
mínima de 1200 dpi; 
 

14.94 
01 

(UNID) 

Projetor multimídia com resolução de pelo menos 1600 x 1200, espectro de cor mínimo de 1 
bilhão, entrada USB, VGA e vídeo, controle remoto, distância de projeção de 1m a 10m, 
compatibilidade com computadores: UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA 
redimensionado; Padrões VESA; compatível com PC e Macintosh, fonte de alimentação bivolt, 
método de projeção: montagem em mesa ou teto, foco manual, zoom manual, correção de 
trapézio de pelo menos ± 30º vertical, mínimo de 27400 lumens de brilho (emissão de luz branca e 
emissão de luz colorida); 
 

14.95 
01 

(UNID) 

Câmera fotográfica digital 10.0 megapixel Máquina de resolução. Entrada USB para transferência 
de dados. Flash, zoom óptico com mínimo 5X. Estojo de transporte 
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14.96 
01 

(UNID) 

Aparelho de som portátil 4w rms 110/220v 
 
 

14.97 
01 

(UNID) 

Tela de projeção retrátil manual, para fixação na parede, com mecanismo para travamento do 
tecido para regulagem da altura da tela, estojo da tela com pintura eletrostática, tecido da tela na 
cor branca opaca lavável com ganho de brilho de no mínimo 1,1 a 1,5 vezes, formato quadrado 
1:1 com dimensões de 180 x 180cm com área de projeção de no mínimo 174 x 174cm; 
 

14.97 
18 

(UNID) 

Mesa escolar, com tampo de formato retangular confeccionado em MDF 18mm, revestido em 

ambas as faces com laminado melamínico na cor azul, medindo (60x45)cm, fixado por meio de 

parafuso auto atarrachante e borda lateral em PVC maciço de formato anatômico na cor preta. 

Estrutura  metálica da mesa confeccionada em tubo 7/8" de espessura de 1,8mm, inclusive porta 

caderno em grelha metálica e sapata antiderrapante de PVC envolvendo os pés. Considerar 

pintura antioxidante, prime e acabamento com tinta PU, duas demãos, aplicada mecanicamente, 

na cor preta; 

14.98 
01  

(UNID) 

 
Cadeira para professor giratória, concha dupla; com encosto e assento confeccionados em 
madeira compensada; revestidos em tecido stretch; na cor azul; estofamento em espuma de 
poliuretano injetada; apresentando densidade de 58 kg/m³; espaldar baixo; com encosto medindo 
no mínimo 423 x 336 mm (l x a); e assento medindo no mínimo 425 x 434 mm (l x p); com apoia 
braços; com regulagem mecânica de inclinação do encosto; e regulagem de altura do encosto; 
tubo central em chapa de aço; base formada por 5 pés; em poliamida reforçada com fibra de 
vidro; pintura em tinta epóxi pó; na cor preta; fabricada de acordo com as normas NR17 e 
NBR13962. Assento e encosto anatômico em MDF tratado. Regulagem de altura a gás (47 a 
57cm). Encosto com regulagem de profundidade, altura e flexibilidade frontal. 
 

14.99 
18 

(UNID) 

 
Cadeira fixa, tipo palito, empilhaveis, assento e encosto em tecido com  estofamentos espuma de 
poliuretano injetada, fixados por meio de parafuso autoatarrachante. Assento medindo 
(395x410)mm. Encosto com curvatura anatômica medindo (410x245)mm com orifícios para 
ventilação. Espessura mínima 5mm. Estrutura metálica da cadeira confeccionada em tudo 7/8” de 
espessura 1,8mm, inclusive sapata antiderrapante de PVC envolvendo os pés. Considerar pintura 
antioxidante, prime e acabamento com tinta PU, duas demãos, aplicada mecanicamente, na cor 
preta, capacidade de carga suportável de pelo menos 120kg, fabricada de acordo com as normas 
NR17 e NBR13962; 
 

14.100 
01 

(UNID) 

 
Mesa para professor tipo birô, medindo 120 x 60 cm, tampo confeccionada em MDF 
de no mínimo 25mm de espessura, revestida emlaminado melamínico na 
 cor cinza em ambas as faces com bordas arredondadas a 180° em  PVC ou postform 
na mesma cor do laminado. Painel frontal em MDF com pelo menos 18mm 
de  espessura,  revestido em laminado  melamínico  na  mesma  cor  do  tampo,  sistema 
de fixação  à estrutura  através de  encaixe  ou  bucha metálica.  Estrutura metálica 
em chapa de aço, fosfatizada, pintado em epóxi  pó cinza, sistema eletrostático 
curada em estufa. Calhas internas para fiação com tampa sacável. Sapata 
niveladora tipo roseta. Acabamento da parte metálica em polietileno injetado na  cor cinza. 
 

14.101 
01 

(UNID) 

 
Bebedouro de água gelada,  natural e misturada numa só vez, para bancada, com sistema que não 
utiliza gás refrigerante, deve possuir trava protetora para proteger  a saída de água contra insetos 
e poeiras e evitar o acionamento do produto acidentalmente.  
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Deve possuir  suporte do garrafão com furador em plástico para perfurar o lacre do galão de 10 ou 
20L Deve possuir coletor de água removível e pés de borracha antiderrapantes,  bivolt , controle 
externo de temperatura para água gelada entre  5 a 12°C , alça para carregar , encaixe para e 
botões individuais para acionamento. 
 

14.102 
01 

(UNID) 

Quadro branco liso magnético, confeccionado em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado 
melamínico bra com moldura em alumínio anodizado, acabamento arredondado, fixação em PS 
que deverão estar ocultos sob o acabamento. Deve acompanhar kit para instalação e suporte para 
marcador e apagador, a cor da moldura deverá ser em aluminio fosco e o quadro deve possuir 
dimensão de 200cm x 100cm. 

 
15.0. Pré -  Requisitos Técnicos a serem apresentados na Habilitação  

 
Somente serão consideradas aptas a apresentar propostas técnicas-comerciais, empresas que apresentarem 
comprovação de aptidão para o desempenho de atividade similar  e /ou compatível com o objeto da licitação; e que 
possam comprovar experiência anterior de fabricação de semirreboques tipo trailler de dois eixos  adaptados como 
unidades móveis através da apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnica emitido por empresas de 
direito público ou privado,  confirmando o fornecimento, fabricação, execução dos serviços de instalação de 
equipamentos, de produtos com as características e necessidades do escopo, atendendo os recursos tecnológicos 
solicitados no termo de referência”. 
 
O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do 
contratante e do prestador de serviço, tais como: 
 
a) Nome, CNPJ e endereço do emitente; 
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu o bem ao emitente; 
c) Nome, cargo ou função do signatário emitente do atestado; 
d) O atestado de capacidade técnica deverá estar averbado pelo CREA, comprovar que a empresa licitante possui CAT 
– Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, comprovando a fabricação e montagem de semirreboque adaptado 
como unidade móvel. 
 
Entende-se por fornecimento de bens compatíveis com o objeto da licitação aqueles relacionados a fabricação de 
semirreboques do tipo trailler adaptados como unidades móveis e porta para acesso à PcD (Pessoas com Deficiência). 
 
Comprovar que a empresa licitante possui registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  
 
Comprovar que a empresa licitante possui engenheiro mecânico e engenheiro elétrico responsável com registro no 
CREA, deverá ser comprovado vínculo da licitante com os engenheiros responsáveis, a comprovação deverá  ser feita 
por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada ou cópia do contrato 
social que comprove a participação do profissional na sociedade ou ainda a apresentação de cópia de contrato de 
trabalho vigente e que os mesmos sejam os responsáveis técnicos mencionados no acervo técnico emitido pelo CREA 
apresentado pela licitante. 
 
 
Comprovar que a empresa licitante possui CAT– Certidão de Adequação à Legislação de Transito emitido pelo 

Denatran, comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque do tipo especial, 15m, de dois eixos, Carroceria 

Trailler. 

 

Comprovar que a empresa licitante possui CCT– Certificado de Capacitação Técnica emitido pelo INMETRO, 

comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque de dois eixos 15m  do tipo especial Carroceria Especial 

trailler. 
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A Licitante deverá comprovar assistência técnica autorizada com anuência da unidade móvel na grande Belém; 
 
Certificado de Regularidade – CR – emitido pelo IBAMA– Ministério do Meio Ambiente, que comprove que a licitante 
está em conformidade com as obrigações cadastrais referente às atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização 
do Ibama, conforme está previsto na Instrução Normativa nº 6, de 2013 
 

15.1. Desenhos de Execução e Memoriais Descritivos   
Deverão ser apresentados desenhos em duas vistas da unidade móvel e de execução para a base rodante (carreta) e 
furgão, em cópias tipo "ozalite”, "heliográfica" ou "sulfite"; e demais informações que possibilitem a análise técnica do 
produto ofertado. 
 
Cronograma para etapas de projetos incluindo-se no mesmo: execução, fiscalização, testes, transporte e entrega.  
 
15.2.  Fiscalização da fabricação 

 
O contratante realizará a fiscalização de todo o processo de fabricação, comparando as especificações contidas neste 
memorial descritivo e o produto apresentado pelo fabricante, através de sua equipe técnica, cabendo ao fornecedor 
permitir e facilitar o acesso da mesma ao local de fabricação. 
 

15.3.                Condições para entrega do produto 
A entrega do produto deverá ser precedida por vistoria técnica para aceitação do mesmo, por parte da equipe técnica 
designada pelo contratante para tal finalidade. A vistoria técnica deverá ser feita nas dependências do parque fabril 
do fornecedor, local em que a equipe técnica do contratante realizará testes no produto objetivando sua aceitação ou 
recusa. Em caso de recusa será emitido laudo técnico, indicando as eventuais razões ou falhas encontradas no 
produto. 
 

15.4.                          Local de entrega do produto 
A entrega do produto será realizada no endereço a ser informado pela contratante e o detalhamento serão indicados 
no contrato a ser assinado entre as partes. 
 

15.5.                               Peças de reposição 
Os manuais técnicos deverão ser entregues juntamente com o produto e conter claramente as especificações 
(descrição, desenhos, dimensões básicas, tratamentos e acabamentos) de materiais, mesmo os componentes 
adquiridos pelo fornecedor junto a terceiros, visando sua fácil aquisição e reposição quando necessária. 
 
 
15.6.                                Garantia ao produto 
A empresa fornecedora deverá garantir a qualidade do produto por um período mínimo de 01 (um) ano, contra 
quaisquer defeitos de fabricação ou montagem. 
 
15.7.                                Treinamento Técnico 
A empresa fornecedora deverá oferecer treinamento técnico e operacional da unidade móvel para equipe responsável 
pela operação da unidade móvel para a operação dos sistemas de controle de fechamento e abertura de portas. 
 
15.8.                                  Cláusulas especiais 
• A alteração, corte ou qualquer outro serviço em peças, equipamentos ou acessórios do furgão ou do módulo 
rodante, só poderá ser concretizado após a devida autorização da fiscalização da CONTRATANTE. 
 
• Todos os materiais utilizados nas instalações e montagens deverão obedecer aos critérios anticorrosivos e serem 
totalmente adequados à indústria automotiva. 
• Nenhum equipamento ou utensílio deverá ser transportado fora de local apropriado. Portanto, durante a instalação, 
a empresa CONTRATADA deverá conferir, juntamente com a fiscalização, a possível adaptação de qualquer desses 
itens aos seus locais, ratificando as medidas de projeto com as dimensões reais das peças. 
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15.9. Deve cumprir todas as Resoluções do conselho Nacional – CONTRAN, especialmente as Resoluções 291 e 292, 
obtendo todas as licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a eliminar qualquer óbice 
ao registro e licenciamento do veículo, inclusive arcando com as taxas porventura cobradas.  
 
15.10. Responsabilizar-se pela obtenção de todos os laudos, autorizações, inspeções e quaisquer outros requisitos 
da parte dos órgãos competentes visando à obtenção do registro e do licenciamento da unidade móvel, devendo 
fornecer o objeto livre e desembaraçado de quaisquer ônus.  
 
15.11. Providenciar o Registro e o Licenciamento do Veículo adaptado junto ao DETRAN, no nome da 
CONTRATANTE, providenciando toda a documentação e arcando com todas as despesas decorrentes, inclusive taxas 
públicas.  
 
15.12. Fornecimento de 1 (uma) Maquete em escala 1:25 de acordo com Unidade móvel real a ser enviada para a 
CONTRATANTE que será identificado no contrato de fornecimento. 
 
 

 PROPOSTA DE LAYOUT 
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LOTE 4. ANEXO I – D 

UNIDADE MÓVEL DE REFRIGERAÇÃO INCLUSO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS. 
 

Normas aplicadas 
 

Os produtos serão fabricados em conformidade com as seguintes normas:  

ASTM : American Society for Testing and Materials 

ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CONTRAN : Conselho Nacional de Trânsito; 

CNT : Confederação Nacional do Transporte 

B.12 Normas de trânsito 

O projeto, desenhos, fabricação, preço e prazo foram definidos para produtos que cumprem as resoluções do 

Conselho Nacional de Trânsito brasileiro – CONTRAN, em especial as resoluções 291 e 292, com obtenção das 

licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a eliminar eventual barreira ao 

registro e licenciamento do veículo, no Brasil, inclusive arcando com as taxas porventura cobradas. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Especificações técnicas para Escola Móvel de Refrigeração com fornecimento e instalação de todos os equipamentos e 

acessórios, de acordo com as especificações abaixo 

 

1. Objetivo: 

 

Especificações técnicas para registro de preço para fornecimento de 1 (um) semirreboque furgão  com avanço 

lateral e porta palco automatizado por sistema hidráulico , porta tipo escada e porta para acesso a PcD, o 

semirreboque deverá ser adaptado para Unidade Móvel de Refrigeração incluindo o fornecimento e instalação de 

todos os equipamentos e acessórios, inclusive garantia de acordo com as especificações deste memorial descritivo e 

anexos constantes do edital.  

Para o transito às comunidades atendidas pelo SENAI-PA, as unidades móveis  deverão ser capazes de se deslocarem 

em vias pavimentadas ou não, de topografia plana ou acidentada. As carrocerias deverão ser adaptadas com elevador 

para servir de via de acesso a Pessoas com Deficiência  – PcD.                                                                                             

 

2. Características gerais dos produtos 

 

Item Compr. 

(mm): 

 

Largura 

(mm): 

 

Altura 

Externa 

(mm) 

Avanço Lateral N.º de Eixos Acesso 
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1 

 

15000 

 

2600 

 

4200 

 

Sim 

 

02 c/ suspensão 

pneumática 

1 Porta 

escada 

tipo Escada 

 

(PcD) Porta com 

elevador na área 

fechada do 

semirreboque 

 

3.  Especificações técnicas  

              

3.1. Especificações da base rodante 

 

3.1.1. Estrutura da base rodante 

 

Os materiais adotados para servir como base rodante aplicados nas longarinas, travessas passantes, perfil de 

fechamento no contorno, parachoques, mesa e pino-rei, deverão ser compatíveis com a capacidade de carga prevista 

para carretas com dois eixos (carga de até 10.000 kg cada), de acordo com as normas do CONTRAN, ABNT e padrões 

da indústria automobilística. O formato dos perfis das longarinas, bem como das travessas de apoio, será conforme o 

padrão adotado pelo fabricante (“I”, “U”, “C”, etc.), em aço estrutural, conforme normas ASTM, ABNT. Para confecção 

das travessas de apoio, mãos francesas, perfil de contorno, saias e traseiras, pára-lamas tipo concha e pára-choques 

recomenda-se utilização de aço estrutural laminado, dobrado a frio. 

 A base, em toda sua extensão possuirá chapa de aço de 3 (três) mm soldada à mesma, para permitir a melhor fixação 

de materiais e equipamentos do semi-reboque. 

 

Obs.: O semi-reboque/baú deverá ser confeccionado de maneira apropriada para que o deslocamento possa ser 

realizado por cavalos mecânico rodoviário de especificação 4x2 e 6x2. 

 

3.1.1.1.   Porta lateral tipo palco 

 

A porta lateral tipo palco deverá ser fabricado totalmente em alumínio e aço inoxidável. Possuir mecanismo de 

abertura e fechamento automatizados por meio de cilindro hidráulico com sistema de moto-bomba independente e 

partida manual, controlada por válvula direcional de 3(três) posições, centro tanden (para atuar como freio de 

emergência), acionamento por alavanca devidamente sinalizada e válvulas de sequência nos pórticos a e b 

controlando o travamento e a abertura da porta. Abertura mínima de 90° e dispositivos de segurança para abertura 

em caso de falta de energia. Perfis internos dimensionados para cargas concentradas de no mínimo 300 kg por metro 

quadrado, com dimensões 2400 mm por 8000 mm, posicionada do lado esquerdo do veículo. A porta lateral 

funcionará como piso quando apoiada em vigas apropriadas e deverá ter internamente o mesmo acabamento do piso 

do semirreboque. Sistema de travamento  hidráulico através de varão interno do quadro da porta palco acionado por 

um cilindro sequencial. O revestimento da face externa do palco deve ser de mesmo material usado nas demais 

paredes externas do veículo. Automação da porta palco se dará através sistema de automação autônomo, sem 

necessidade de energia externa para abertura e fechamento da mesma, possibilitando a montagem da carreta em 

locais ainda não energizados. Sistema provido de moto bomba, bomba, acoplamento, comandos hidráulicos por 

alavancas, tubos e mangueiras com anilhas de ligação por pressão e sistema de travamento seqüencial (dispensando 

outra ação para a trava da porta-palco). 

 

3.1.1.2.  Avanço lateral 

 

O avanço lateral deve ser composto de 3(três) paredes interligadas, com portas de correr nas laterais, estruturadas 

por perfis de duralumínio devidamente    especificados pelo fabricante, com fechamento em vidro temperado 8 mm  

ou policarbonato cristal Polygal 6 a 8 mm insufilmado ou envelopado, dimensões 2400 mm de avanço por 8000 mm 

de extensão, providas de rodízios de polietileno para deslizamento lateral.   

Deverá movimentar-se por sobre trilhos de aço inox, embutidos tanto na porta lateral quanto no piso interno do 
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furgão; e acionamento por alavanca devidamente sinalizada.  

                   Teto apropriado, rebaixado em relação ao teto original do veículo para cobertura das paredes que constituem o avanço; 

sistema de vedação para contenção de águas pluviais, poeira e climatização. Ser fabricado com perfis extrudados, 

demais chaparias e rebites totalmente em alumínio. 

O avanço lateral deverá possuir mecanismo de abertura e fechamento automatizado por meio de sistema hidráulico 

(motor hidráulico e comando de válvulas). 

 

 3.1.1.3.  Estrutura de suporte para o avanço lateral 

 

Deverão ser posicionados 4 (quatro) pés de sustentação, do tipo encaixe na lateral do  furgão, formados por duas 

vigas metálicas articuladas a 90 graus, com sapatas de altura regulável para nivelamento junto ao piso, de modo a 

apoiarem a porta lateral. 

 

3.1.2. Mesa e Pino-Rei 

 

A Mesa do Pino-Rei deverá ser confeccionada em aço estrutural, conforme norma ABNT, ou ASTM, com espessura 

mínima de  8 (oito) mm. O pino-rei deverá ser executado em aço cromo níquel, forjado, tratado termicamente, 

dimensionado para as cargas do conjunto, conforme normas ABNT ou ASTM, preso à mesa por parafusos de alta 

resistência.  

 

 

3.1.3.  Suportes verticais (pés de apoio do semi-reboque) 

 

O semi-reboque deverá possuir 04 (quatro) suportes verticais tipo mecânico de acionamento por eixo-manivela em 

duas velocidades, pés robustos de formato quadrado, reforçados por braços articulados angulares para assegurar 

resistência de qualquer ângulo de estacionamento.  

Acionamento da caixa de engrenagens independente, com ajuste fino de forma a permitir perfeito nivelamento do 

produto quando estacionado.  

A altura do conjunto deverá ficar distante do solo, no mínimo, no mesmo distanciamento entre o solo e o ponto mais 

externo do pára-choque traseiro, evitando-se colisões dos mesmos contra o solo quando de passagem por depressões 

no piso. 

Em cada suporte lateral deverá ser instalado um nível do tipo olho de boi de forma que possa ter fácil visualização 

quando do nivelamento da carreta antes da abertura e montagem da mesma. 

3.1.4. Para barros 

 

Constituídos de borracha, instalados após o último pneu e na parte inferior. 

 

3.1.5. Para lama tipo “Concha” 

 

Sobre os pneus, constituído a partir de chapa de aço, tratada contra ferrugem e pintada em esmalte sintético. 

 

3.1.6. Sistema elétrico do semi-reboque/baú 

  

                   Sistema de sinalização de trânsito conforme normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte alta do semi-

reboque/baú, iluminação da licença traseira, luz de freio, luzes indicadoras de direção, dispositivos refletores (olhos 

de gato) e faixas refletivas.  

Duas tomadas de luz (redonda e retangular) sete vias. Tensão 24 VCC. Lâmpadas instaladas em soquetes de borracha, 

interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de plástico. Circuito elétrico com aterramento no próprio chicote 

elétrico.   
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3.1.7.  Eixos, Cubos, Rodas, Freios e Pneus. 

 

 Eixos 

 

Dois eixos, secção tubular cilíndrica ou quadrada, com pontas paralelas que permitam a intercambiabilidade dos 

rolamentos internos e externos. 

 

 Cubos de Rodas 

 

Lisos, de ferro fundido nodular, adequados para montagem de rodas de aço ou alumínio, rodagem disco. 

 

 Conjunto roda e pneus 

 

Deverá estar equipado com todos os dispositivos e materiais necessários para funcionamento de sistema de rodoar 

para os oito conjuntos de rodas e pneus do material rodante, que deverão estar prontos para serem interligados ao 

conjunto propulsor (cavalo mecânico).  

 

 Rodas  

 

Novas, sem uso anterior, em número de 08 (oito) unidades, de aço, forjadas, adequadas para pneus radiais sem 

câmara, medidas 8,25 x 22,5 polegadas, próprias para pneus sem câmara.  

 

 Pneus 
 

Novos, sem uso anterior, radiais, sem câmara, medidas 295/80R X 22,5 polegadas, em número de 08 (oito) unidades, 

classe B, ressulcáveis. Deverá também ser fornecido 01 (um) conjunto de roda/pneu com a finalidade de 

sobressalente com as mesmas características descritas anteriormente e fornecimento de ferramentas para troca. 

 

 Tambor de freio  

 

Fundidos de liga antifricção, para freios de 16 ½ polegadas x 8 polegadas. 

 

 Sistema de freio 

 

 Sistema “S” came “spring brake” (a ar comprimido), equipados conforme resolução 777/93 do CONTRAN, com duas 

linhas independentes de tubulações de nylon (se outro material deverá haver garantia contra fadiga e corrosão), para 

serviço e emergência, com válvula “relay”, tanque reservatório e engates de mangueira até “mão de amigo” para o 

cavalo mecânico. Alimentação de ar comprimido inclusive para a suspensão pneumática. Os terminais deverão ser 

usinados em cobre.  

 

3.1.8. Suspensão 
 

A suspensão será tipo pneumático, para os dois eixos, com módulos independentes para cada eixo. Própria para 

absorção de vibrações através de molas pneumáticas e amortecedores, com molas pneumáticas interligadas para 

equalização de carga com válvulas de nível automáticas, de modo a manter a altura do chassi constante, nivelando o 

produto e impedindo a inclinação do veículo em curvas. 

3.1.9. Bagageiros Laterais 

 

Serão totalmente integrados à base por perfis de aço carbonos, passantes, soldados ao chassi e travessas. Possuirão 
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um total de quatro portas de cada lado, sendo três para o bagageiro, e uma  para os pés de apoio, com altura livre até 

o solo de 400 mm. As tampas de acesso às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis de aço carbono, 

revestimento em chapa lisa de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, travamento por 

trincos simples e terão vedação por borracha. Cada secção do bagageiro lateral terá sua porta de fechamento, com 

estrutura em perfil extrudado em duralumínio e revestimento em chapa lisa de duralumínio de espessura mínima de 

0,8 mm. O sistema de articulação será do tipo pantográfico, ficando a porta paralela à lateral do semi-reboque/baú 

quando aberta. As portas do bagageiro deverão ter uma fechadura de embutir em inox e amortecedor para manter as 

portas na posição aberta. O bagageiro terá vão livre entre as laterais e a parte central. O piso dos bagageiros será em 

chapa lisa de aço galvanizado espessura 3 mm, com revestimento na face superior (interna) em madeira compensada 

naval de 18 mm de espessura. Todas as alavancas de abertura das portas serão em aço inox com fechadura embutida 

e chaves. Todas as dobradiças serão em aço inoxidável. 

 

3.1.10.  Proteção anticorrosiva da base rodante 

 

Preparação das superfícies metálicas: 

 

 Remoção de rebarbas escoria e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de soldas. 

 Aplicação de demãos de primer epóxi, tinta à base de cromato de zinco ou óxido de ferro, com espessura de 

50 microns; 

 Aplicação de “wash primer” de base poliuretânica; 

 Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de tinta poliuretânica.  Secagem em estufa, à temperatura, 

de 80 graus Celsius. 

 

3.1.11. Soldas 

 

Deverão ser executadas por operadores treinados e capacitados, e não devem apresentar falhas de fusão, penetração 

incompleta, bolhas, porosidade, sobreposição e cortes dos cordões de solda. 

Obs.: A empresa deverá apresentar, quando solicitado, toda a documentação relativa à especificação do material de 

adição e os procedimentos de soldagem. 

 

3.1.12. Trincas 

 

O chassi não deverá apresentar nenhum tipo de trincas. 

 

3.1.13. Deformações 

 

O chassi não deverá apresentar deformações que não constem do projeto. O chassi fabricado deverá ser submetido a 

testes de carga estática, com  resultados marcados em planilhas, submetidos à contratante, sem que ocorra 

deformação permanente. Os valores obtidos em testes deverão ser informados à contratante quando da entrega do 

produto. 

 

3.1.14. Oxidação 

 

A estrutura do chassi não deverá apresentar oxidações após as pinturas finais, precedidas por preparação adequada 

das superfícies metálicas. 

 

3.1.15. Dimensões finais 

 

As dimensões finais do produto devem corresponder às dimensões constantes no desenho de projeto entregue 
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previamente à contratante. 

 

3.1.16. Sistema de parachoque traseiro 

 

Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado contra ferrugem; do tipo escamoteável homologado; pintura 

em cor preta e posterior aplicação de faixa refletiva (vermelha e branca)  conforme norma do CONTRAN. 

 

3.2. Especificações Técnicas do Semi-reboque/baú (Baú de duralumínio) 

 

Os licitantes deverão especificar os materiais e processo construtivo adotados na  construção da carroceria (semi-

reboque/baú de alumínio), atendendo aos seguintes   requisitos: 

 

3.2.1. Revestimento externo das paredes do semirreboque/baú 

 

Revestimento externo do semi-reboque/baú deverá ser em chapas lisas de liga de alumínio, de espessura mínima de 

02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais 

por rebites. 

Pintura externa na cor branca ou a ser definida conforme projeto visual com tinta de poliuretano. 

 

3.2.2. Perfis Estruturais das laterais e do teto do Semirreboque/baú 

 

Os perfis de duralumínio extrudado das laterais deverão ser “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 mm, conforme a 

norma ASTM 60005 T5, dispostos simetricamente quando nas laterais. As colunas serão espaçadas em 400 mm, sendo 

na sua totalidade do tipo ômega, em duralumínio. Na região próxima ao pino-rei, o espaçamento deverá ser menor, a 

fim de compensar eventuais deformações. A parede frontal colunas tipo ômega em aço carbono estrutural, para 

sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar, suporte de  toldos conforme definidos no 

“layout”(anexo 1), apresentado pela contratante.  

Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, sem deformação (flecha) 

permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto.  

A contratante poderá solicitar ensaio e laudo que comprove a resistência dos perfis utilizados. Todas as colunas de 

sustentação deverão ser posicionadas observando-se um módulo padronizado de distanciamento entre elas de 400 

mm. A empresa contratada para o fornecimento deverá apresentar desenho que mostre o projeto estrutural da 

carroceria.      

 

3.2.3. Teto do Semirreboque/baú 

 

O teto deverá possuir as seguintes características: 

 

O teto deverá ser construído a partir de chapa de liga de alumínio com espessura de 1 (um) mm; 

Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira “J”, que facilitem o escoamento de águas 

até os cantos. 

Impermeabilização externa a ser efetuado com material com “sika-flex”, silicone, fita dupla-face e/ ou “fiber-glass” 

laminado com resina plástica e “gel-coat”, que garantam total estanqueidade contra água e poeira, em qualquer 

situação de uso, seja estática ou dinâmica. 

Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio tipo “ômega”, fixados aos perfis laterais, aplicados 

em distâncias modulares descritas no projeto estrutural, que permitam a aplicação de carga mínima concentrada de 

250 kg em qualquer ponto dos perfis de sustentação do teto. Serão aplicadas cargas axiais no teto devido ao peso de 

estrutura de madeira compensada de 12 mm, revestimento interno tipo fórmica, luminárias, tomadas, conduletes e 

fiação elétrica tipo sobrepor, etc. 
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Sobre o teto estrutural instalar manta de fibra de vidro de espessura de 2 mm inteiriça em todo comprimento e 

largura. 

 

3.2.4. Quadro das portas   

 

Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados eletricamente, com reforços nos cantos superiores e 

tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado na base rodante. 

 

3.2.5.  Acesso/Porta Escada : 

 

Porta com função também de escada, tipo “avião”, ou seja, construída em perfis de duralumínio, montada após 

adaptação na face interna da lateral do furgão e articulada em pinos presos a carroceria na posição da porta de 

acesso, dotada de degraus conformados a partir de chapa antiderrapante de  duralumínio; 

Dimensionamento: A porta /escada devera ser montada na lateral esquerda, em um vão livre de 2100 x 1200 mm.  

Será composta de degraus com largura apropriada, e no mínimo 280 mm de profundidade livre, além de ter dois 

corrimãos laterais articuláveis. 

A altura máxima entre degraus deverá ser aproximadamente 180 mm, inclusive para o degrau mais próximo ao solo.  

Os degraus serão construídos com chapa de duralumínio xadrez antiderrapante, e deverão permanecer em posição 

paralela ao plano do solo (espelho a 90 graus). 

Cargas: a porta/escada deverá sustentar carga de 250 kg por degrau, em condições estática ou dinâmica. 

A porta será provida em sua face externa, de fechadura com puxador embutido,  em aço inoxidável, com chaves. 

A porta fechara por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão, automotiva que vede a mesma quanto à 

infiltração de agentes externos nas condições estática e dinâmica do veiculo; 

A abertura e fechamento da porta aviônica deverá ser automatizada por sistema hidráulico ( atuadores e comando de 

válvulas ).  

 

3.2.6.  Piso: 

 

O piso será constituído de: 

 

a) Chapa de aço soldada à base rodante: 

Chapa de aço carbono tratada contra ferrugem e pintada na cor cinza “scania” em ambas as faces, espessura 3 (três) 

mm, soldada em toda área  da base rodante. 

 

b) Madeira Compensada encaixada no piso do baú: 

O semi-reboque/baú deverá ter piso de madeira compensada tipo naval, com 18 mm  de espessura, resistente ação da 

água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida. O piso de madeira deverá ficar no mesmo 

plano da soleira da porta (não deve haver “degrau” ou saliência entre os mesmos). A empresa vencedora deverá 

garantir que material aplicado na construção do piso bem como seu sistema de fixação seja claramente especificado 

na proposta comercial do licitante.      

                 

c) E ser revestido em sua superfície com chapa de alumínio xadrez com espessura  2,2mm ou piso a ser especificado 

quando da execução da unidade. 

                     

 

3.2.11. Preparação das superfícies metálicas da carroceria (baú): 

 

Todas as peças de aço ou ferro da estrutura da carroceria serão protegidas por tratamento antiferrugem. As 

superfícies de aço serão desengraxadas através de solventes e submetidas à Pintura de fundo, serão aplicadas 2 
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(duas) demãos de tinta epóxi na espessura seca mínima de 30 microns por demão.  

A espessura seca total do primer não será inferior a 60 microns.  

Na Pintura de acabamento serão aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na  espessura seca mínima de 30 

microns por demão. A espessura seca total do acabamento não será inferior a 60 microns. A espessura total seca da 

pintura não poderá ser superior a  170 microns. 

 

3.2.12. Preparação das partes de Alumínio: 
 

A região a ser pintada será lixada, Pintura de fundo de 2 (duas) demãos de “wash primer” (fosfatização). Espessura 

seca por demão 30 microns. Pintura de Acabamento 3 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético automotivo (cor 

Branca). Espessura seca por demão 30 microns. 

Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes especiais em forma de tiras, 

para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, etc.) deverão ser tratadas por processo contra 

ferrugem, iguais ou equivalentes ao seguinte: 

 

 Remoção de rebarbas, escória e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de soldas. 

 Aplicação de demão de primer antiferrugem à base de ácido fosfórico, óxido de ferro ou cromato de zinco, 

com espessura de 50 microns; 

 Pintura de acabamento para elementos expostos: 

  Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de esmalte sintético cor alumínio. 

 

3.2.13.  Identificação Visual: 

 

Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação visual (plotagem) de toda a área externa da 

carroceria para a  Unidade Móvel . A Contratante passará informação em tempo oportuno.  

 

3.2.14.  Vedações: 

 

A empresa vencedora deverá garantir que os processos de vedação e impermeabilização dos componentes da 

carroceria e seus agregados, para que não ocorra infiltração de água, umidade ou poeira; também deverá mencionar 

na proposta comercial os processos utilizados. 

 

3.2.12.    Vedações do bagageiro: 

 

O licitante deverá adotar processos de construção dos bagageiros que garanta estanqueidade e vedação dos mesmos, 

contra ação de água, poeira, umidade e outros agentes externos. 

 

3.2.13    Colunas de extremidade: 

 

Confeccionada em chapas de aço inox brilhante de 2 mm de espessura, com formato arredondado. 

 

3.2.14 Janelas Basculantes:  

 

As janelas serão basculantes, do tipo “trailer”, fabricadas e instaladas em, com dimensões de 1.200 mm x 600 mm.  

O posicionamento das janelas será conforme “layout” da unidade.  

Serão instaladas molduras nos batentes das janelas, com perfil de duralumínio.  

Cada janela devera ter seu próprio sistema de vedação, de modo a evitar entrada de água ou agentes externos, nas 

condições dinâmica e estática do semirreboque.  

A janela será guarnecida por um vidro temperado de espessura aproximada quatro mm, de tipo “fume” 82% de 
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visibilidade, com os cantos arredondados. Será provida de amortecedores fixados aos batentes; Terá fechos acionados 

pelo lado interno, de modo que não possa ser aberta pelo lado externo ou durante o transporte por efeito de 

trepidação do veículo. As janelas deverão abrir 45 graus, permanecendo nesta posição (aberta) através de haste de 

comando, de no mínimo, duas posições. Quando fechadas, as janelas não devem abrir sozinhas ou durante o 

transporte do veículo.  

 

3.2.15 Porta Traseira:  

 

A porta traseira será provida em sua face externa, de fechadura com puxador embutido,  em aço inoxidável, com 

chaves. 

A porta fechara por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão, automotiva que vede a mesma quanto à 

infiltração de agentes externos nas condições estática e dinâmica do veiculo; 

 

4.0 Customização interna 
 

4.1 Revestimento interno 

Isolamento através de placas de poliuretano ou lã de rolha aplicadas às laterais e teto  na parte interna da unidade 

para maior estanqueidade de calor. 

Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro;  com acabamentos de emendas e a 

devida fixação para maior vida útil visando ser uma carreta que  será constantemente movimentada.  

 

4.2 Forro 

Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em módulos de MDF branco de 

25 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. Acabamento em laminado de alta pressão. 

 

5.0 Distribuição elétrica 
 

5.1 Será calculado pela contratada o dimensionamento dos barramentos dos quadros de distribuição e bitola dos 

cabos de circuito e alimentação da unidade, após análise e cálculo da potência dos equipamentos a serem instalados. 

Terão  quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral onde será ligada a energia externa; 1 (um) quadro para 

distribuição dos circuitos dos equipamentos, climatização, tomadas e iluminação.  

Todos os circuitos deverão ser passados em eletrodutos e distribuídos em seal.  

 

5.2 Trinta lâmpadas fluorescentes com reatores de 27w, 15 luminárias em alumínio que  abrigam  duas lâmpadas 

fluorescentes cada, 08 conjuntos de lâmpadas para iluminação da sala de avanço e luzes de emergência e todos os 

componentes necessários à luminotécnica. 

 

5.3 Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, com bitolas 

compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela contratada. Todas as emendas serão 

perfeitamente isoladas, não sendo permitidas emendas dentro dos tubos. 

 

5.4 A distribuição será externa executada por eletrodutos rígidos de PVC e conduletes  também de PVC. 

 

5.5 Aterramento – para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos usuários. Constituído de 

uma haste metálica de 1500 mm  a ser enterrada através de uma perfuração. 

 

6.0  Climatização  

Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 04 aparelhos condicionador de ar do tipo split system com 

capacidade de 36000 BTU cada, com controle remoto sem fio. 
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7.0  Divisões de ambientes 

 

7.1  O avanço deverá compor com os demais espaços uma sala de aula / laboratório  a sala de aula terá capacidade 

para até 18 alunos e um professor. 

 

7.2  Na parte principal terá um ambiente de oficina com kits didáticos d etermodinâmica , kits didaticos para prática 

de montagem de sistema de refrigeração , kits didáticos simulador  de condicionador de ar tipo split e bancadas para 

manutenção e montagem de equipamentos com jogo d eferramentas conforme descrito adiante. Este espaço terá 

também sistema  som ambiente. 

Na região das bancadas deverá ser instaladas cortinas anti-chamas e sistema de exaustão utilizando braços articulados 

conforme layout em anexo. 

 

8.0  Sistema de combate a incêndio 

 

8.1   Dois extintores de 10 litros de água pressurizada em jato denso para combate ao fogo em materiais comuns de 

fácil combustão, com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: 

madeira, tecidos, papel, fibra, etc. 

 

8.2   Para combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, 

transformadores, reatores, e quadros de distribuição elétrica são necessários 2 (dois) extintores de 6kg de gás 

carbônico. 

 

9.0  Porta PcD : plataforma para pessoas com necessidades especiais 

 

9.1   Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio 

extrudados e perfis de aço dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio 

lisas, estrutura do quadro em perfis de aço, revestimento interno em chapas de aço 

inoxidável, acabamentos e fixações em aço inoxidável, barra estabilizadora em tubos de 

aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis de aço inox e chapas de 

alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, regulador de nível 

dobrável para apoio ao solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por sistema 

de pistão hidráulico e sistema de freio controlador da operação. 

  

10.0  Porta de Policarbonato Fume  

Instalar duas portas de policarbonato “FUME” de 10 mm de espessura, com abertura em duas folhas, com a finalidade 

de proteger a Porta Aviônica. As dimensões das portas serão confirmadas na Unidade.  

A porta terá sistema de fecho que possibilitem o travamento das portas abertas e quando fechadas, por meio de 

fechadura com chaves de um segredo.   

  

1111..00    SSaaiiaa  

 

Instalação de Lona Especial Maior para impressão com reforço  em Trama em toda a área inferior do avanço lateral, 

Vulcanização e costura em laterais, com Impressão Digital em Ploter  Vutek com proteção Ultravioleta,  Velcro Branco 

em Nylon reforçado,  sacola para armazenamento em lona e velcro 
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1122..00  PPeerrssiiaannaass  

  

Na unidade serão instaladas persianas verticais, com dispositivo de abertura, fechamento e angulação, com o objetivo 

de filtrar raios solares e diminuir a temperatura interna da unidade.  

 

13.0  Cabo elétrico 

 

 Um módulo de cabo elétrico de 25 m,  trifásico com plug para minimo 125 A 

 

14.0  Especificação técnica dos equipamentos para Unidade Móvel de Refrigeração 

 

 

Item Qtde Descrição 

   14.1 02 

 

Kit Didático de Termodinâmica 

O kit permite treinamento dos fenômenos termodinâmicos presentes numa planta de 

refrigeração. As variáveis de temperatura, pressão e vazão são mensuradas nos pontos relevantes 

de circuito permitindo uma análise completa da capacidade do compressor, evaporador e 

condensador. 

Deve apresentar estrutura autoportante nas dimensões aproximadas de 1400x1400x700mm 

(AxLxP) e tensão de alimentação 220Vca monofásica. 

O equipamento deve apresentar os seguintes itens: 

- 01 compressor aberto, movimentado por motor de indução trifásico 1cv, 220Vca, 60Hz; fluido 

refrigerante R-134a; capacidade de 2000W com temperatura de evaporação de 0°C e 

condensação de 40°C.  

- 02 trocador de placas brasado produzido em aço inoxidável AISI 316 c/ capacidade de 3kW. 

- 01 tanque de líquido. 

- 01 filtro de linha. 

- 01 visor de líquido. 

- 01 válvula solenóide, 220Vca, instalada na linha de líquido. 

- 01 válvula de expansão termostática, com entrada para equalização e bulbo; 

- 01 acumulador de sucção; 

- 01 condensador com dois microventiladores, capacidade de rejeição de 4000 kcal/h e vazão de 

ar mínima de 1800 m³/h; 

- 02 tanque em aço inoxidável AISI 304 1,5mm de espessura e capacidade de 35 litros. 

- 01 conjunto tubulação alumínio ¾”. 

- 02 bombas 220V monofásica; 0,5CV/0,370W; vazão máxima 2,4m³/h; pressão máxima 38MCA. 

- 02 sensor de vazão volumétrica de 1,5 a 11 l/min; pressão de trabalho 40bar; temperatura de 

trabalho: 100°C, saída pulso onda quadrada 24Vcc – 0,5 a 4kHz; Linearidade 1%; IP 65 construído 

em aço inoxidável AISI 304. 

- 02 sensor de vazão volumétrica de 0,1 a 0,9 l/min; pressão de trabalho 20bar; temperatura de 

trabalho: 100°C, saída pulso onda quadrada 24Vcc – 0,5 a 4kHz; Linearidade 1%; IP 65 construído 

em aço inoxidável AISI 304. 

- 13 termo resistência PT100 para medição da temperatura dos fluídos ao longo da tubulação. 

- 02 transdutor de pressão com sinal analógico de saída 0...5bar sinal de saída 4-20mA. 

- 02 transdutor de pressão com sinal analógico de saída 0...20bar sinal de saída 4-20mA. 



FIEPA 

Federaçãodas 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 

Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

ServiçoNacional 
deAprendizagem 

Industrial 

IEL 

Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav.QuintinoBocaiúva,1588 

66035-190 -Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
SistemaFIEPA 

93 
 
                 
                Comissão Central de Licitação 
                Sistema FIEPA  

 

- 01 resistor de aquecimento tipo tubular em aço inox para aquecimento do líquido no 

reservatório de circulação de água no evaporador. Tem conexão com o reservatório de 2’’ NPT, 

potência de 2400W e tensão de alimentação 220VCA. Seu acionamento deve ser feito por um relé 

de estado sólido; 

- 01 painel com controlador lógico programável com: alimentação 110/220Vca; memória interna 

32kb; 24 entradas digitais PNP/NPN (2 entradas de contagem rápida 20kHz bidirecionais); 14 

saídas digitais a relé; 2 saídas digitais a transistor PNP (função PWM e PLS); 4 entradas analógicas 

12 bits tensão, corrente (0-10Vcc, 4-20mA); 16 entradas analógicas PT100, PT1000 12 bits; 

protocolos de comunicação MODBUS RTU e TCP/IP. 01 multimedidor de grandezas elétricas 

MODBUS RTU; 01 inversor de frequência de 0,75kW; alimentação 380V/60Hz; controle vetorial de 

fluxo sem realimentação; dissipador, frequência de saída ajustável de 0 a 500Hz; frequência de 

chaveamento ajustável de 2 a 16kHz; 03 entradas analógicas 0...10Vcc ou 0...20mA ou 4...20mA; 

06 entradas digitais PNP ou NPN com funções configuráveis; uma saída analógica/lógica (analógica 

de 0...10Vcc ou 0...20mA ou 4...20mA / lógica 24Vcc); 

-  02 inversor de frequência de 0,37kW; alimentação 380V/60Hz; controle vetorial de fluxo sem 

realimentação; dissipador, frequência de saída ajustável de 0 a 500Hz; frequência de 

chaveamento ajustável de 2 a 16kHz; 03 entradas analógicas 0...10Vcc ou 0...20mA ou 4...20mA; 

06 entradas digitais PNP ou NPN com funções configuráveis; uma saída analógica/lógica (analógica 

de 0...10Vcc ou 0...20mA ou 4...20mA / lógica 24Vcc), porta de comunicação Modbus e CANopen; 

- Equipamento deve vir funcionando com gas refrigerante tipo R-134A. 

- 01 Um software de monitoramento e operação da bancada que ilustra o circuito com suas 

respectivas variáveis digitais e analógicas animadas em tempo real; tela com gráfico dinâmico de 

pressão versus entalpia animado em tempo real com os pontos após o evaporador, após o 

compressor, após o condensador e após a válvula de expansão coeficiente de desempenho COP 

animado em tempo real; ajuste de modo de trabalho do compressor em on/off, PID, velocidade 

de rotação; ajuste de potência da resistência; ajuste do fluxo de água no circuito do evaporador, 

ajuste do fluxo de água no circuito do condensador; 

O fornecedor deverá apresentar junto a sua proposta para análise técnica os seguintes 

documentos: 

- Catálogo do item ofertado; 

- Especificações técnicas dos principais componentes integrantes do item, com referências do 

fabricante; 

- Desenhos técnicos com as projeções ortogonais em 3 vistas (superior, frontal e lateral esquerda 

ou direita), devidamente cotadas, em folha formato A3 ou A4; 

- Deverá constar capturas da tela do software de monitoramento, de forma a demonstrar todos os 

recursos exigidos.; 

A inobservância desta exigência, resultará na desclassificação da proposta para o(s) item(ns) 

correspondente(s). 

14.2 02 

 

Kit Didático para Montagem de Sistema de Refrigeração 

O kit deve apresentar dimensões aproximadas de 100x750x750mm (AxLxP) e deve ser montado 

sobre uma base autoportante de perfis de alumínio anodizado. 

O equipamento deve apresentar uma câmara fria com porta de vidro temperado. O kit deve ainda 

apresentar os seguintes componentes: 

 01 unidade compressora de base com tanque e válvula, temperatura de evaporação -15°C a 

0°C, alimentação 220Vca, monofásico, compressor Hermético 3/4CV e condensador; 
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 01 pressostato para alta e baixa pressão com regulagem de pressão individual e diferencial; 

tecla de reset para pressão alta; contatos elétricos com capacidade de comutação 16 A em AC1 e 

AC3;  

 01 controlador de temperatura para refrigeração; 

 01 m tubo capilar;  

 02 m tubo de cobre flexível 1/2” x 1/32”;  

 03 m tubo de cobre flexível 3/8” x 1/32”;  

 03 m tubo de cobre flexível 1/4" x 1/32”; 

 01 evaporador de teto fixado no interior da câmara, com vazão mínima de 320 m³/h, 

capacidade mínima (kcal/h) de 660 para temperatura de evaporação 10°C, ;  

 01 filtro secador conexão rosca 3/8”; 

 01 visor de líquido conexão rosca 3/8”; 

 01 válvula de expansão termostática;  

 02 válvulas de serviço tipo base na sucção e descarga; 

 01 Contato tripolar, 9 A, 220 V; 

 10 Bornes de conexão, encaixe trilho 35 mm, 2,5 mm²; 

 02 Sinaleiro para painel, 22mm, verde, 220 V; 

 Equipamento deve vir funcionando com gas refrigerante tipo R-134A. 

 01 painel elétrico metálico medidas aproximadas 500x400x200mm, com trilho 35 mm e 

canaletas plásticas 30x50 mm; 

O kit deve apresentar conexões entre os equipamentos e acessórios necessários para permitir a 

montagem completa do sistema de refrigeração, possibilitando que a mesma seja repetida. 

A bancada deve ser acompanhada de manual de utilização, com instruções de energização, 

funcionamento e parametrização dos componentes. 

O fornecedor deverá apresentar junto a sua proposta para análise técnica os seguintes 

documentos: 

- Catálogo do item ofertado; 

- Especificações técnicas dos principais componentes integrantes do item, com referências do 

fabricante; 

- Desenhos técnicos com as projeções ortogonais em 3 vistas (superior, frontal e lateral esquerda 

ou direita), devidamente cotadas, em folha formato A3 ou A4; 

- Deverão constar fotos que comprovem a existência de do item solicitado no detalhamento 

técnico. Não serão aceitos desenhos nem fotos ilustrativas dos itens; 

A inobservância desta exigência, resultará na desclassificação da proposta para o(s) item(ns) 

correspondente(s). 

14.3 04 

 

Bancada de Trabalho 

Modular para manutenção, fabricada com travessas, colunas e bases em chapas de aço com 

acabamento em pintura epóxi, parafusos de fixação e porcas sextavada sobre 02 rodas fixas e 02 

rodas giratórias com travas. Tampo em compensado naval envernizado de 25 mm de espessura. 

Deve acompanhar a bancada módulos tipo gaveteiro, tipo armário, prateleiras e luminária.   

Deverá fazer parte da bancada os seguintes módulos: 

- 01 Módulo tipo gaveteiro com 04 gavetas de perfil baixo, 02 gavetas de perfil médio e 01 gaveta 

de perfil alto, todas com sistema de corrediças telescopias com trava. Para fixação abaixo do 

tampo com dimensões de 430mm de comprimento, 600mm de largura e 700mm de altura; 
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- 01 Módulo tipo armário com porta de abertura para direita e visor de vidro temperado com 

espessura de 03mm, e 01 prateleira. Para fixação abaixo do tampo com dimensões de 430mm de 

comprimento, 600mm de largura e 700mm de altura; 

- 02 Colunas base bancada com 1000mm de altura com base com 04 furos para fixação no tampo 

da bancada; 

- 01 Prateleira pequena multiuso com borda para fixação nas colunas base bancada; 

- 01 Painel perfurado para bancada para suporte de ferramentas para fixação nas colunas base 

bancada; 

- 01 Prancheta inclinada para fixação nas colunas base bancada; 

- 01 Régua de energia com 04 tomadas 220V para fixação nas colunas base bancada; 

- 01 Suporte com interruptor e luminária para 02 lâmpadas para fixação nas colunas base 

bancada; 

- Dimensões da bancada: largura ≤ 730 mm comprimento ≤ 1600 mm altura até o tampo 875mm. 

A bancada deve ser acompanhada do seguinte kit de ferramenta: 

- 01 Acendedor para bico de gás, metálico com pedra; 

- 01 Alicate cortador de tubo capilar 

- 01 Alicate de Bico Fino 6 ½”; 

- 01 Alicate de Corte Diagonal 6”; 

- 01 Alicate de pressão 10”; 

- 01 Alicate para Crimpar terminal isolado; 

- 01 Alicate perfurador com shrader 1/4", para tubos a partir de 6mm, com ponteira substituível; 

- 01 Alicate de pressão tipo lacrador (vedar) de tubos de cobre 10"; 

- 01 Arco de serra regulável 12”, com serra 24 dentes; 

- 01 Balança digital capacidade 30kg; 

- 03 Bomba de vácuo – 5 CFM  25 Microns, ½ HP; 

- 04 Chave catraca 4 em 1 3/8”, 5/16”, ¼” e 3/16”; 

- 01 Chave de fenda 1/4"x5”; 

- 01 Chave de fenda 1/8”x4”; 

- 01 Chave de fenda phillips 1/4"x6”; 

- 01 Chave de fenda phillips 1/8 ”x5”; 

- 02 Chave ajustável 10”; 

- 02 Chave ajustável 7”; 

- 02 Conjunto de alargadores de tubos Medidas ¼, 5/16, 3/8, ½, 5/8; 

- 01 Conjunto de chave allen longa 1,5 a 10mm; 

- 01 Conjunto de Chaves de fendas simples e cruzadas (Philips), com 06 unidades, com cabo e 

haste isoladas para 1000V, em conformidade com a norma NBR9699, cabo ergonômico, 

extremidades na largura da haste,  composto por: 01 Chave de fenda simples de 1/8" x 4" (150 

NR); 01 Chave de fenda simples de 3/16" x 4" (150 NR); 01 Chave de fenda simples 1/4" x 6" (150 

NR); 01 Chave de fenda cruzada de 1/8" x 2.3/8" PH0 (160 NR); 01 Chave de fenda cruzada de 

3/16" x 3" PH1 (160 NR); e 01 Chave de fenda cruzada 1/4" x 6" PH2 (160 NR); 

- 02 Conjunto de chave combinada fixa/estrela 6 a 32 mm; 

- 01 Conjunto de solda OXI/GÁS; 

- 03 Conjunto flangeador para tubos de ¼ a ¾”; 

- 05 Conjunto Manifold , 4 vias, para gases R40 de 1,5 m de 3/8; 

- 01 Cortador de tubo de 1/8 a 1 1/4; 

- 01 Cortador/tesoura para tubo capilar; 
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- 02 Curvador de tubos ¼, 5/16, 3/8, ½, 5/8, ¾ e 7/8; 

- 01 Detector de vazamento com maleta, óculos e lanterna; 

- 01 Escareador interno/externo para tubos de cobre; 

- 01 Escovas de aço arame; 

- 01 Estilete de corte; 

- 01 Escala de aço (Régua) 300mm / 12"; 

- 01 Ferro de solda 70W / 220V; 

- 01 Furadeira de impacto 1/2 13mm 220 V 650 Watts; 

- 01 Lima redonda 6" tipo murça com cabo plástico 

- 01 Marreta 1 kg com cabo em madeira; 

- 01 Martelo de borracha com uma extremidade plana e outra abaulada (cônica ou curva), 600g, 

comprimento do cabo 340mm,; 

- 01 Martelo de pena 200 g com cabo em madeira de comprimento 300mm; 

- 01 Martelo tipo bola 300g com cabo em madeira de comprimento 300mm; 

- 01 Multímetro Digital: com display LCD 3 ½ dígitos (2000 Contagens), com iluminação; 

- 01 Paquímetro 150mm; 

- 01 Parafusadeira, Alimentação 12Vcc, com 2 baterias recarregáveis, 2 velocidades 0 – 400 RPM 

e 0-1200 RPM, torque: 11Nm, Mandril sem chave até 10mm; 

- 01 Pente de aletas com 06 configurações de n° de aletas por polegadas (8, 9, 10, 12, 14 e 15) 

com cabo 

- 01 Soprador térmico 1800W, 220 V; 

- 01 Suporte para ferro de solda; 

- 01 Riscador de aço temperado com cabo fixo série 67B, comprimento 225mm, com 01 ponta 

reta e 01 ponta curva curta; 

- 01 Torno de bancada nº4; 

- 02 Termômetro digital com cinco sensores microcontrolados para monitorar e indicar a 

temperatura de 05 pontos distintos, com as seguintes características: seleção automática ou 

manual dos 5 sensores; registros de temperaturas máximas e mínimas; função HOLD; inserção de 

offset; indicador de bateria fraca; indicação de sensor danificado ou temperatura fora da faixa; 

indicação de temperatura diferencial; indicação de temperatura média; seleção de unidade de 

temperatura; alimentação bateria 9V; faixa de medição: -50 a 105°C; comprimento cabo sensores 

mínimo 1,5m; 

- 01 Trena métrica de bolso com escala em sistema métrico e em polegadas, fita amarela com 

acabamento fosco, largura 13mm (1/2"), freio auxiliar de fita, trava com mola, capacidade 

3m/10"; 

- 01 Vacuômetro digital VG64, com 7 escalas, padrão de conexão 1/4" SAE, faixa de Medição: 0 

a16 MBAR, precisao: +/- 10% da Leitora, resolução: 1 Micron (Para Leituras menor 200microns), 

frequência de Leitura: 2 por Segundo, unidades de medição: Micron, PSI, InHg, mBAR, PA, Torr, 

mTorr. Sobrepressao admissível até 20 Bar, temperatura de trabalho 2°C a 52°C, alimentação por 

bateria de 9V 

- 01 Válvula perfuradora (vampiro) para tubos de 1/4" a 3/8"; 

O fornecedor deverá apresentar junto a sua proposta para análise técnica os seguintes 

documentos: 

- Catálogo do item ofertado; 

- Especificações técnicas dos principais componentes integrantes do item, com referências do 

fabricante; 
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- Desenhos técnicos com as projeções ortogonais em 3 vistas (superior, frontal e lateral esquerda 

ou direita), devidamente cotadas, em folha formato A3 ou A4; 

- A inobservância desta exigência, resultará na desclassificação da proposta para o(s) item(ns) 

correspondente(s). 

A bancada deverá possuir montado na mesma sistema de exaustão através de braço articulado 

com capacidade de vazão de 200 a 500 m3/h , diâmetro de 100mm e comprimento entre 1800 a 

2400mm, com captor transparente e suportes em alumínio, capacidade para resistir aos gases de 

exaustão da ordem de 70°C; 

Sistema de exaustão interligando os braços articulados das bancadas ao exaustor; 

Sistema de proteção coletiva através de suporte articulado com avanço para utilização de cortinas 

de PVC. 

14.4 02 

 

Simulador de Montagem em Sistema de Ar Condicionado Split 

O kit deve permitir a montagem e análise de sistemas de refrigeração utilizando ar condicionado 

tipo split. Deve apresentar estrutura autoportante em perfil de alumínio anodizado, nas 

dimensões aproximadas de 1700x1200x1000mm (AxLxP) e alimentação geral do equipamento 

220Vca monofásico. 

O equipamento deve conter dois postos de trabalho, cada posto deve conter um painel de 

instalação para ar condicionado tipo split. O painel deve apresentar instalados: uma caixa de 

passagem específica para split (localizado na parte superior), pré-instalação elétrica, tubulação de 

cobre de espera e unidade evaporadora. 

O painel deve ser de fácil extração, podendo ser retirado para execução de tarefas. O kit deve 

apresentar dois ar condicionado split: um modelo standard e outro com tecnologia inverter, 

ambos de 9000 BTU/h, vazão mínima de ar 450 m³/h, controle remoto e display digital na unidade 

evaporadora. 

Equipamento deve vir funcionando com gas refrigerante tipo R-134A. 

O equipamento deve apresentar as unidades (condensadora e evaporadora) separadas pelos 

painéis, de forma a diminuir ao máximo a interferência entre as mesmas. 

O fornecedor deverá apresentar junto a sua proposta para análise técnica os seguintes 

documentos: 

- Catálogo do item ofertado; 

- Especificações técnicas dos principais componentes integrantes do item, com referências do 

fabricante; 

- Desenhos técnicos com as projeções ortogonais em 3 vistas (superior, frontal e lateral esquerda 

ou direita), devidamente cotadas, em folha formato A3 ou A4; 

A inobservância desta exigência, resultará na desclassificação da proposta para o(s) item(ns) 

correspondente(s). 

14.5 02 

 

Simulador de Montagem em Sistema de Ar Condicionado tipo cassete 

O kit deve permitir a montagem e análise de sistemas de refrigeração utilizando ar condicionado 

tipo split. Deve apresentar estrutura autoportante em perfil de alumínio anodizado, nas 

dimensões aproximadas de 1700x1200x1000mm (AxLxP) e alimentação geral do equipamento 

220Vca monofásico. 

O equipamento deve conter dois postos de trabalho, cada posto deve conter um painel de 

instalação para ar condicionado tipo cassete. O painel deve apresentar instalados: uma caixa de 

passagem específica para split (localizado na parte superior), pré-instalação elétrica, tubulação de 

cobre de espera e unidade evaporadora. 
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O painel deve ser de fácil extração, podendo ser retirado para execução de tarefas. O kit deve 

apresentar ar condicionado cassete: um modelo  de 18000 BTU/h, vazão mínima de ar 450 m³/h, 

controle remoto e display digital na unidade evaporadora. 

Equipamento deve vir funcionando com gas refrigerante tipo R-134A. 

O equipamento deve apresentar as unidades (condensadora e evaporadora) separadas pelos 

painéis, de forma a diminuir ao máximo a interferência entre as mesmas. 

O fornecedor deverá apresentar junto a sua proposta para análise técnica os seguintes 

documentos: 

- Catálogo do item ofertado; 

- Especificações técnicas dos principais componentes integrantes do item, com referências do 

fabricante; 

- Desenhos técnicos com as projeções ortogonais em 3 vistas (superior, frontal e lateral esquerda 

ou direita), devidamente cotadas, em folha formato A3 ou A4; 

A inobservância desta exigência, resultará na desclassificação da proposta para o(s) item(ns) 

correspondente(s). 

 

14.6 01 

Computador notebook / docente 

Processador Intel Core Duo 2.2 GHz;  

Memória RAM 2 GB;  

Espaço mínimo de 20 GB, disponível no HD;  

Sistema operacional Windows XP ou Vista com Microsoft Internet Explorer versão 5.0 ou superior;  

Placa de video gráfica aceleradora 3D, suporte OpenGL (sugestão mínimo placa NVIDIA 7800GTX, 

512 MB RAM ou superior);  

Monitor de 19", com resolução de 1280 x 1024 pixels;  

Porta USB para hardkey, e/ou interface Ethernet para rede PC, quando for utilizada a licença para 

servidor;  

Drive DVD ROM.  

 

14.7 01 

Impressora multifuncional bivolt com funções de copiadora, impressora e digitalizadora; jato de 

tinta colorida com velocidade de impressão em preto mínima de 20 PPM e mínima em cores de 16 

PPM; ciclo mensal mínimo de 1000 páginas; compatível com sistema operacional especificado nos 

computadores e notebook; conectividade padrão USB, WiFi; resolução de digitalização óptica 

mínima de 1200 dpi; 

 

14.8 01 

Projetor multimídia com resolução de pelo menos 1600 x 1200, espectro de cor mínimo de 1 

bilhão, entrada USB, VGA e vídeo, controle remoto, distância de projeção de 1m a 10m, 

compatibilidade com computadores: UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA 

redimensionado; Padrões VESA; compatível com PC e Macintosh, fonte de alimentação bivolt, 

método de projeção: montagem em mesa ou teto, foco manual, zoom manual, correção de 

trapézio de pelo menos ± 30º vertical, mínimo de 27400 lumens de brilho (emissão de luz branca e 

emissão de luz colorida); 

 

14.9 01 
Câmera fotográfica digital 10.0 megapixel Máquina de resolução. Entrada USB para transferência 

de dados. Flash, zoom óptico com mínimo 5X. Estojo de transporte 

14.10 01 

Aparelho de som portátil 4w rms 110/220v 

 

 



FIEPA 

Federaçãodas 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 

Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

ServiçoNacional 
deAprendizagem 

Industrial 

IEL 

Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav.QuintinoBocaiúva,1588 

66035-190 -Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
SistemaFIEPA 

99 
 
                 
                Comissão Central de Licitação 
                Sistema FIEPA  

 

 

14.11 01 

Tela de projeção retrátil manual, para fixação na parede, com mecanismo para travamento do 

tecido para regulagem da altura da tela, estojo da tela com pintura eletrostática, tecido da tela na 

cor branca opaca lavável com ganho de brilho de no mínimo 1,1 a 1,5 vezes, formato quadrado 

1:1 com dimensões de 180 x 180cm com área de projeção de no mínimo 174 x 174cm; 

14.12 18 

Cadeiras universitárias  com assento em polipropileno injetado e conformação anatomica, largura 

≥ 450 mm e profundidade ≥ 450mm, na cor azul royal, espuma em poliuretano flexível, isento de 

CFC, com densidade entre 50 a 55 kg/m3 com espessura média de 40 mm. O encosto deve ser em 

polipropileno injetadoe conformação anatomica, com espuma em poliuretano flexível, isento de 

CFC, com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e com espessura média de 40 mm, largura  ≥ 450 mm e 

altura ≥ 320 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 

arredondadas na cor azul royal. O apoia braços deve ser fabricado com alma de aço estrutural 

revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado e matéria prima isenta de CFCna 

cor preta. A estrutura fixa deve ser tipo “4 pés“ fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro 

aproximado de 22,23 x 1,50 mm de espesurra mínima e tubo de aço 27 x 12 x 2,00 mm, estrutura 

soldada e acabamento de superfície pintada em pintura eletrostática em epoxi pó com pré 

tratamento antiferruginoso (fosfatizado). A prancheta deve ser escamoteável, injetada em ABS 

texturizado estrutural, com sistema anti-pânico o qual atende às normas de segurança, com corpo 

de fixação da prancheta ao apóia-braço em liga de alumínio injetado na cor preta e dece possui 

dimenões mínimas de 335 mm no comprimento, 265 mm na largura. A cesta porta livrosdeve ser 

fabricada em aço com acabamento em pintura eletrostática epoxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), com dimensões mínimas de 320mm profundidade e 380mm de 

largura. 

14.13 01 

Cadeira para professor giratória, concha dupla; com encosto e assento confeccionados em 

madeira compensada; revestidos em tecido stretch; na cor azul; estofamento em espuma de 

poliuretano injetada; apresentando densidade de 58 kg/m³; espaldar baixo; com encosto medindo 

no mínimo 423 x 336 mm (l x a); e assento medindo no mínimo 425 x 434 mm (l x p); com apoia 

braços; com regulagem mecânica de inclinação do encosto; e regulagem de altura do encosto; 

tubo central em chapa de aço; base formada por 5 pés; em poliamida reforçada com fibra de 

vidro; pintura em tinta epóxi pó; na cor preta; fabricada de acordo com as normas NR17 e 

NBR13962. Assento e encosto anatômico em MDF tratado. Regulagem de altura a gás (47 a 

57cm). Encosto com regulagem de profundidade, altura e flexibilidade frontal. 

14.14 01 

Mesa para professor tipo birô, medindo 120 x 60 cm, tampo confeccionada em MDF 

de no mínimo 25mm de espessura, revestida emlaminado melamínico na 

 cor cinza em ambas as faces com bordas arredondadas a 180° em  PVC ou postform 

na mesma cor do laminado. Painel frontal em MDF com pelo menos 18mm 

de  espessura,  revestido em laminado  melamínico  na  mesma  cor  do  tampo,  sistema 

de fixação  à estrutura  através de  encaixe  ou  bucha metálica.  Estrutura metálica 

em chapa de aço, fosfatizada, pintado em epóxi  pó cinza, sistema eletrostático 

curada em estufa. Calhas internas para fiação com tampa sacável. Sapata 

niveladora tipo roseta. Acabamento da parte metálica em polietileno injetado na  cor cinza. 

14.15 01 

Bebedouro de água gelada,  natural e misturada numa só vez, para bancada, com sistema que não 

utiliza gás refrigerante, deve possuir trava protetora para proteger  a saída de água contra insetos 

e poeiras e evitar o acionamento do produto acidentalmente. Deve possuir  suporte do garrafão 

com furador em plástico para perfurar o lacre do galão de 10 ou 20L Deve possuir coletor de água 

removível e pés de borracha antiderrapantes,  bivolt , controle externo de temperatura para água 

gelada entre  5 a 12°C , alça para carregar , encaixe para e botões individuais para acionamento. 
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14.16 01 

Quadro branco liso magnético, confeccionado em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado 

melamínico bra com moldura em alumínio anodizado, acabamento arredondado, fixação em PS 

que deverão estar ocultos sob o acabamento. Deve acompanhar kit para instalação e suporte para 

marcador e apagador, a cor da moldura deverá ser em aluminio fosco e o quadro deve possuir 

dimensão de 200cm x 100cm. 

 

14.17 02 

Frigobar de 120L 

Equipamento deve possuir congelador, compartimento extra frio, controle de temperatura por 

termostato com ajuste no interior do aparelho nos níveis minímo, médio e máximo e desligado, 

prateleira convencional, prateleira retrátil, gaveta para legumes com tampa, prateleiras na porta, 

porta-latas. 

O equipamento deve possuir dimensões máximas de 482mm de largura, 862mm de altura e 

519mm de profundidade; 

Deve possuir rodízios na base para transporte; 

Equipamento deve vir funcionando com gas refrigerante tipo R-134A. 

 

14.18 02 

Freezer vitrine vertical 

Equipamento deve vir com base de refrigeração removível, evaporador com aletas e ventilação 

forçada, iluminação interna, porta com fechamenteo automático e trava de carga, porta de vidro 

antiembaçante, prateleiras suspensas e reguláveis, puxador ergonômica  e sistema frost free. 

Deve possuir capacidade bruta de pelo menos 298L, com dimensões limitadas a 500mm de 

largura, 1771 mm de altura e 650mm de profundidade, com capacidade de refrigeração de 2 a 

8°C; 

Equipamento deve ainda possuir testeira iluminada, recipiente para degelo, 01 grade de fundo, 

pés com rodízio, potência de 335W; 

O material de gabinete externo e interno deve ser em aço com preparação superficial anti 

corrosiva; 

O material da moldura do tanque em plástico com abertura basculante e isolação com 

poliuretano; 

Condensação e ventilação forçada com temperatura controlada por termostato eletromecânico. 

Equipamento deve vir funcionando com gas refrigerante tipo R-134A. 

14.19 01 

Termômetro com infravermelho e contato  

Faixa de temperatura usando infravemelho -40 °C a 800 °C (-40 °F a 1470 °F)  

Repetibilidade ±0,5% do valor medido ou  ±0,5 °C (1 °F), ou melhor;  

Resolução do visor 0,1 °C / 0,1 °F  

Faixa de temperatura usando sensor -64 a 1 400 °C 

Mira laser de ponto focal único;  

Indicação de temperatura através de infravermelho e termopar;  

Montagem em tripé   

Indicação de temperatura MÁX, MÍN, DIF e MÉD.   

Emissividade ajustável e tabela de emissividade predefinida  

Alarme de limite superior e inferior.   

Visualização e armazenamento de dados  

Trava do botão de gatilho   

Entrada de conector de termopar tipo K miniatura padrão  

Sonda de termopar tipo K, 80PK-1  

Mostrador de cristal líquido: 
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Visor com luz de fundo ajustável;  

Relógio de 12 ou 24 horas; 

Desligamento automático  

Indicação de temperatura em Celsius ou Fahrenheit 

Retenção da última temperatura apresentada no visor; 

Equipamento com instruções e manual em português – não serão aceitos em outro idioma; 

Com saída USB 2.0 para conexão com computador; 

Cabo de conexão; 

Alimentação elétrica: Por pilhas; 

Documentação completa: operação e manutenção – em português – não serão aceitos em outro 

idioma; 

Embalagem: O equipamento deve ser acondicionado em maleta apropriada, protegido contra 

choques; 

 

 

 

16.0. Pré -  Requisitos Técnicos a serem apresentados na Habilitação  

 

Somente serão consideradas aptas a apresentar propostas técnicas-comerciais, empresas que apresentarem 

comprovação de aptidão para o desempenho de atividade similar  e /ou compatível com o objeto da licitação; e que 

possam comprovar experiência anterior de fabricação de semirreboques de dois eixos  adaptados como unidades 

móveis através da apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnica emitido por empresas de direito 

público ou privado,  confirmando o fornecimento, fabricação, execução dos serviços de instalação de equipamentos, 

de produtos com as características e necessidades do escopo, atendendo os recursos tecnológicos solicitados no 

termo de referência”. 

 

O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do 

contratante e do prestador de serviço, tais como: 

 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente; 

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu o bem ao emitente; 

c) Nome, cargo ou função do signatário emitente do atestado; 

d) O atestado de capacidade técnica deverá estar averbado pelo CREA, comprovar que a empresa licitante possui CAT 

– Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, comprovando a fabricação e montagem de semirreboque adaptado 

como unidade móvel. 

 

 

Entende-se por fornecimento de bens compatíveis com o objeto da licitação aqueles relacionados a fabricação de 

semirreboques adaptados como unidades móveis e porta para acesso à PcD (Pessoas com Deficiência). 

 

Comprovar que a empresa licitante possui registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  

 

Comprovar que a empresa licitante possui engenheiro mecânico e engenheiro elétrico responsável com registro no 

CREA, deverá ser comprovado vínculo da licitante com os engenheiros responsáveis, a comprovação deverá  ser feita 

por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada ou cópia do contrato 

social que comprove a participação do profissional na sociedade ou ainda a apresentação de cópia de contrato de 

trabalho vigente e que os mesmos sejam os responsáveis técnicos mencionados no acervo técnico emitido pelo CREA 

apresentado pela licitante. 



FIEPA 

Federaçãodas 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 

Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

ServiçoNacional 
deAprendizagem 

Industrial 

IEL 

Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav.QuintinoBocaiúva,1588 

66035-190 -Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
SistemaFIEPA 

102 
 
                 
                Comissão Central de Licitação 
                Sistema FIEPA  

 

 

Comprovar que a empresa licitante possui CAT– Certidão de Adequação à Legislação de Transito emitido pelo 

Denatran, comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque do tipo especial,  15m, de dois eixos, Carroceria 

Trailler. 

 

Comprovar que a empresa licitante possui CCT– Certificado de Capacitação Técnica emitido pelo INMETRO, 

comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque de dois eixos 15m  do tipo especial Carroceria Especial 

trailler. 

 

A Licitante deverá comprovar assistência técnica autorizada com anuência da unidade móvel na grande Belém; 

 

Certificado de Regularidade – CR – emitido pelo IBAMA– Ministério do Meio Ambiente, que comprove que a licitante 

está em conformidade com as obrigações cadastrais referente às atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização 

do Ibama, conforme está previsto na Instrução Normativa nº 6, de 2013 

 

16.1. Desenhos de Execução e Memoriais Descritivos   

Deverão ser apresentados desenhos em duas vistas da unidade móvel e de execução para a base rodante (carreta) e 

furgão, em cópias tipo "ozalite”, "heliográfica" ou "sulfite"; e demais informações que possibilitem a análise técnica do 

produto ofertado. 

 

Cronograma para etapas de projetos incluindo-se no mesmo: execução, fiscalização, testes, transporte e entrega.  

 

16.2. Fiscalização da fabricação 

 

O contratante realizará a fiscalização de todo o processo de fabricação, comparando as especificações contidas neste 

memorial descritivo e o produto apresentado pelo fabricante, através de sua equipe técnica, cabendo ao fornecedor 

permitir e facilitar o acesso da mesma ao local de fabricação. 

 

16.3.  Condições para entrega do produto 

A entrega do produto deverá ser precedida por vistoria técnica para aceitação do mesmo, por parte da equipe técnica 

designada pelo contratante para tal finalidade. A vistoria técnica deverá ser feita nas dependências do parque fabril 

do fornecedor, local em que a equipe técnica do contratante realizará testes no produto objetivando sua aceitação ou 

recusa. Em caso de recusa será emitido laudo técnico, indicando as eventuais razões ou falhas encontradas no 

produto. 

 

 

16.4.  Local de entrega do produto 

A entrega do produto será realizada no endereço a ser informado pela contratante e o detalhamento serão indicados 

no contrato a ser assinado entre as partes. 

 

16.5. Peças de reposição 

Os manuais técnicos deverão ser entregues juntamente com o produto e conter claramente as especificações 

(descrição, desenhos, dimensões básicas, tratamentos e acabamentos) de materiais, mesmo os componentes 

adquiridos pelo fornecedor junto a terceiros, visando sua fácil aquisição e reposição quando necessária. 

 

16.6. Garantia ao produto 

A empresa fornecedora deverá garantir a qualidade do produto por um período mínimo de 01 (um) ano, contra 

quaisquer defeitos de fabricação ou montagem. 
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16.7. Treinamento Técnico 

A empresa fornecedora deverá oferecer treinamento técnico e operacional da unidade móvel para equipe responsável 

pela operação da unidade móvel para a operação dos sistemas de controle de fechamento e abertura de portas. 

 

16.8.  Cláusulas especiais 

• A alteração, corte ou qualquer outro serviço em peças, equipamentos ou acessórios do furgão ou do módulo 

rodante, só poderá ser concretizado após a devida autorização da fiscalização da CONTRATANTE. 

 

• Todos os materiais utilizados nas instalações e montagens deverão obedecer aos critérios anticorrosivos e serem 

totalmente adequados à indústria automotiva. 

• Nenhum equipamento ou utensílio deverá ser transportado fora de local apropriado. Portanto, durante a instalação, 

a empresa CONTRATADA deverá conferir, juntamente com a fiscalização, a possível adaptação de qualquer desses 

itens aos seus locais, ratificando as medidas de projeto com as dimensões reais das peças. 

 

16.9. Deve cumprir todas as Resoluções do conselho Nacional – CONTRAN, especialmente as Resoluções 291 e 292, 

obtendo todas as licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a eliminar qualquer óbice 

ao registro e licenciamento do veículo, inclusive arcando com as taxas porventura cobradas.  

 

16.10. Responsabilizar-se pela obtenção de todos os laudos, autorizações, inspeções e quaisquer outros requisitos 

da parte dos órgãos competentes visando à obtenção do registro e do licenciamento da unidade móvel, devendo 

fornecer o objeto livre e desembaraçado de quaisquer ônus.  

 

16.11. Providenciar o Registro e o Licenciamento do Veículo adaptado junto ao DETRAN, no nome da 

CONTRATANTE, providenciando toda a documentação e arcando com todas as despesas decorrentes, inclusive taxas 

públicas.  

 

16.12. Fornecimento de 1 (uma) Maquete em escala 1:25 de acordo com Unidade móvel real a ser enviada para a 

CONTRATANTE que será identificado no contrato de fornecimento. 

 

 

 

 

  



FIEPA 

Federaçãodas 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 

Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

ServiçoNacional 
deAprendizagem 

Industrial 

IEL 

Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav.QuintinoBocaiúva,1588 

66035-190 -Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
SistemaFIEPA 

104 
 
                 
                Comissão Central de Licitação 
                Sistema FIEPA  

 

 

PROPOSTA DE LAYOUT 
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ANEXO I - E 
UNIDADE MÓVEL MULTIFUNCIOANAL MECÂNICA BÁSICA,  

INCLUSO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS. 

 

Normas aplicadas 

 

 

Os produtos serão fabricados em conformidade com as seguintes normas:  

ASTM:         American Society for Testing and Materials 

ABNT:         Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CONTRAN:  Conselho Nacional de Trânsito; 

CNT:           Confederação Nacional do Transporte 

B.13 Normas de trânsito 

O projeto, desenhos, fabricação, preço e prazo foram definidos para produtos que cumprem as 

resoluções do Conselho Nacional de Trânsito brasileiro – CONTRAN, em especial as resoluções 291 e 

292, com obtenção das licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a 

eliminar eventual barreira ao registro e licenciamento do veículo, no Brasil, inclusive arcando com as 

taxas porventura cobradas. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objetivo: 

 

Especificações técnicas para registro de preço para fornecimento de 1 (um) semirreboque furgão  

com porta tipo escada e porta para acesso a PcD, o semirreboque deverá ser adaptado para 

Unidade Móvel Multifuncional Mecânica Básica, incluindo o fornecimento e instalação de todos 

os equipamentos e acessórios, inclusive garantia de acordo com as especificações deste memorial 

descritivo. 

Para o transito às comunidades atendidas pelo SENAI-PA, a unidades móvel  deverá ser capaz de 

se deslocar em vias pavimentadas ou não, de topografia plana ou acidentada. As carrocerias 

deverá ser adaptada com elevador para servir de via de acesso a Pessoas com Deficiência  – PcD.    
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2. Características gerais dos produtos 

 

Item Compr. 

(mm): 

 

Largura 

(mm): 

 

Altura 

Externa 

(mm) 

Avanço Lateral N.º de Eixos Acesso 

 

 

1 

 

15000 

 

2600 

 

4200 

 

Sim 

 

02 c/ suspensão 

pneumática 

1 Porta 

escada 

tipo 

Escada 

 

(PcD) Porta com 

elevador na 

área fechada do 

semirreboque 

 

3.  Especificações técnicas  

3.1 Características gerais: Semirreboque de 15 metros de comprimento 2,6 metros de largura e 4,2 

metros de altura, sendo de dois eixos com suspensão pneumática, porta aviônica. 

 

3.2 Estrutura de base rodante: Os materiais adotados para servir como base rodante aplicados nas 

longarinas, travessas passantes, perfil de fechamento no contorno, parachoques, mesa e pino-rei, 

deverão ser compatíveis com a capacidade de carga prevista para carretas com dois eixos (carga de 

até 10.000 kg cada), de acordo com as normas do CONTRAN, ABNT e padrões da indústria 

automobilística. O formato dos perfis das longarinas, bem como das travessas de apoio, será 

conforme o padrão adotado pelo fabricante (“I”, “U”, “C”, etc.), em aço estrutural, conforme 

normas ASTM, ABNT. Para confecção das travessas de apoio, mãos francesas, perfil de contorno, 

saias e traseiras, pára-lamas tipo concha e pára-choques recomenda-se utilização de aço estrutural 

laminado, dobrado a frio. 

 

3.3 Mesa e Pino-Rei: A Mesa do Pino-Rei deverá ser confeccionada em aço estrutural, conforme norma 

ABNT, ou ASTM, com espessura mínima de  8 (oito) mm. O pino-rei deverá ser executado em aço 

cromo níquel, forjado, tratado termicamente, dimensionado para as cargas do conjunto, conforme 

normas ABNT ou ASTM, preso à mesa por parafusos de alta resistência.  

 

3.4 Suportes verticais: O semi-reboque deverá possuir 04 (quatro) suportes verticais tipo mecânico de 

acionamento por eixo-manivela em duas velocidades, pés robustos de formato quadrado, 

reforçados por braços articulados angulares para assegurar resistência de qualquer ângulo de 

estacionamento. Acionamento da caixa de engrenagens independente, com ajuste fino de forma a 

permitir perfeito nivelamento do produto quando estacionado. A altura do conjunto deverá ficar 

distante do solo, no mínimo, no mesmo distanciamento entre o solo e o ponto mais externo do 

pára-choque traseiro, evitando-se colisões dos mesmos contra o solo quando de passagem por 

depressões no piso.Em cada suporte lateral deverá ser instalado um nível do tipo olho de boi de 

forma que possa ter fácil visualização quando do nivelamento da carreta antes da abertura e 

montagem da mesma. 
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3.5 Sistema elétrico do semi-reboque/baú :Sistema de sinalização de trânsito conforme normas 

ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte alta do semi-reboque/baú, iluminação da licença 

traseira, luz de freio, luzes indicadoras de direção, dispositivos refletores (olhos de gato) e faixas 

refletivas. Duas tomadas de luz (redonda e retangular) sete vias. Tensão 24 VCC. Lâmpadas 

instaladas em soquetes de borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por tubos de plástico. 

Circuito elétrico com aterramento no próprio chicote elétrico.   

 

3.6 Eixos, Cubos, Rodas, Freios e Pneus: Dois eixos, secção tubular cilíndrica ou quadrada, com pontas 

paralelas que permitam a intercambiabilidade dos rolamentos internos e externos. Cubos Lisos, 

rodas de ferro fundido nodular, adequados para montagem de rodas de aço ou alumínio, rodagem 

disco. Conjunto roda e pneus: Deverá estar equipado com todos os dispositivos e materiais 

necessários para funcionamento de sistema de rodoar para os oito conjuntos de rodas e pneus do 

material rodante, que deverão estar prontos para serem interligados ao conjunto propulsor (cavalo 

mecânico). Rodas Novas, sem uso anterior, em número de 08 (oito) unidades, de aço, forjadas, 

adequadas para pneus radiais sem câmara, medidas 8,25 x 22,5 polegadas, próprias para pneus 

sem câmara. Pneus Novos, sem uso anterior, radiais, sem câmara, medidas 295/80R X 22,5 

polegadas, em número de 08 (oito) unidades, classe B, ressulcáveis. Deverá também ser fornecido 

01 (um) conjunto de roda/pneu com a finalidade de sobressalente com as mesmas características 

descritas anteriormente e fornecimento de ferramentas para troca. Tambor de freio Fundidos de 

liga antifricção, para freios de 16 ½ polegadas x 8 polegadas. 

 

 Sistema de freio: Sistema “S” came “spring brake” (a ar comprimido), equipados 

conforme resolução 777/93 do CONTRAN, com duas linhas independentes de tubulações de nylon 

(se outro material deverá haver garantia contra fadiga e corrosão), para serviço e emergência, com 

válvula “relay”, tanque reservatório e engates de mangueira até “mão de amigo” para o cavalo 

mecânico. Alimentação de ar comprimido inclusive para a suspensão pneumática. Os terminais 

deverão ser usinados em cobre.  

 Suspensão: A suspensão será tipo pneumático, para os dois eixos, com módulos 

independentes para cada eixo. Própria para absorção de vibrações através de molas pneumáticas 

e amortecedores, com molas pneumáticas interligadas para equalização de carga com válvulas de 

nível automáticas, de modo a manter a altura do chassi constante, nivelando o produto e 

impedindo a inclinação do veículo em curvas. 

 

3.7 Bagageiros Laterais: Serão totalmente integrados à base por perfis de aço carbonos, passantes, 

soldados ao chassi e travessas. Possuirão um total de duas portas de cada lado, sendo uma para o 

bagageiro, e uma  para os pés de apoio, com altura livre até o solo de 400 mm. As tampas de 

acesso às manivelas dos pés de apoio terão estrutura em perfis de aço carbono, revestimento em 

chapa lisa de duralumínio de 0,8 mm de espessura, articulação por dobradiça, travamento por 

trincos simples e terão vedação por borracha. Cada secção do bagageiro lateral terá sua porta de 

fechamento, com estrutura em perfil extrudado em duralumínio e revestimento em chapa lisa de 

duralumínio de espessura mínima de 0,8 mm. O sistema de articulação será do tipo pantográfico, 

ficando a porta paralela à lateral do semi-reboque/baú quando aberta. As portas do bagageiro 

deverão ter uma fechadura de embutir em inox e amortecedor para manter as portas na posição 

aberta. O bagageiro terá vão livre entre as laterais e a parte central. O piso dos bagageiros será em 

chapa lisa de aço galvanizado espessura 3 mm, com revestimento na face superior (interna) em 
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madeira compensada naval de 18 mm de espessura. Todas as alavancas de abertura das portas 

serão em aço inox com fechadura embutida e chaves. Todas as dobradiças serão em aço inoxidável. 

 

3.8 Sistema de parachoque traseiro: Em perfis estruturais e chapas de aço laminado tratado contra 

ferrugem; do tipo escamoteável homologado; pintura em cor preta e posterior aplicação de faixa 

refletiva (vermelha e branca)  conforme norma do CONTRAN. 

 

3.9 Especificações do baú: Revestimento externo do semi-reboque/baú deverá ser em chapas lisas de 

liga de alumínio, de espessura mínima de 1,2  mm, tanto para as paredes laterais quanto para as 

paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites. 

Pintura externa na cor branca ou a ser definida conforme projeto visual com tinta de poliuretano. Os perfis 

de duralumínio extrudado das laterais deverão ser “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 mm, conforme a 

norma ASTM 60005 T5, dispostos simetricamente quando nas laterais. As colunas serão espaçadas em 400 

mm, sendo na sua totalidade do tipo ômega, em duralumínio. Na região próxima ao pino-rei, o 

espaçamento deverá ser menor, a fim de compensar eventuais deformações. A parede frontal colunas tipo 

ômega em aço carbono estrutural, para sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar, 

suporte de  toldos conforme definidos no “layout”(anexo 1), apresentado pela contratante.  

Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, sem 

deformação (flecha) permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto.  

Teto do Semirreboque/baú:O teto deverá ser construído a partir de chapa de liga de alumínio 

com espessura de 1 (um) mm;Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo 

pingadeira “J”, que facilitem o escoamento de águas até os cantos. 

Impermeabilização externa a ser efetuado com material com “sika-flex”, silicone, fita dupla-face e/ ou 

“fiber-glass” laminado com resina plástica e “gel-coat”, que garantam total estanqueidade contra água e 

poeira, em qualquer situação de uso, seja estática ou dinâmica. 

Estrutura mecânica: através de perfis extrudados de duralumínio tipo “ômega”, fixados aos perfis laterais, 

aplicados em distâncias modulares descritas no projeto estrutural, que permitam a aplicação de carga 

mínima concentrada de 250 kg em qualquer ponto dos perfis de sustentação do teto. Sobre o teto 

estrutural instalar manta de fibra de vidro de espessura de 2 mm inteiriça em todo comprimento e largura. 

 

 

3.10 Quadro das portas  :Construído em perfis de duralumínio ou aço “U”, soldados 

eletricamente, com reforços nos cantos superiores e tratamento anticorrosivo idêntico ao aplicado 

na base rodante. 

 

3.11 Acesso/Porta Escada :Porta com função também de escada, tipo “avião”, ou seja, 

construída em perfis de duralumínio, montada após adaptação na face interna da lateral do furgão 

e articulada em pinos presos a carroceria na posição da porta de acesso, dotada de degraus 

conformados a partir de chapa antiderrapante de  duralumínio; 

Dimensionamento: A porta /escada deverá ser montada na lateral esquerda, em um vão livre de 2100 x 

1200 mm.  

Será composta de degraus com largura apropriada, e no mínimo 280 mm de profundidade livre, além de ter 

dois corrimãos laterais articuláveis. 
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A altura máxima entre degraus deverá ser aproximadamente 180 mm, inclusive para o degrau mais 

próximo ao solo.  

Os degraus serão construídos com chapa de duralumínio xadrez antiderrapante, e deverão permanecer em 

posição paralela ao plano do solo (espelho a 90 graus). 

Cargas: a porta/escada deverá sustentar carga de 250 kg por degrau, em condições estática ou dinâmica. 

A porta será provida em sua face externa, de fechadura com puxador embutido,  em aço inoxidável, com 

chaves. 

A porta fechara por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão, automotiva que vede a 

mesma quanto à infiltração de agentes externos nas condições estática e dinâmica do veiculo; 

A abertura e fechamento da porta aviônica poderá ser operada manualmente ou poderá ser automatizada 

conforme projeto do proponente. 

 

 

3.12 Piso: O piso será constituído de chapa de aço soldada à base rodante,chapa de aço carbono 

tratada contra ferrugem e pintada na cor cinza “scania” em ambas as faces, espessura 3 (três) mm, 

soldada em toda área  da base rodante. 

O semi-reboque/baú deverá ter piso de madeira compensada tipo naval, com 18 mm  de espessura, 

resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida. O piso de 

madeira deverá ficar no mesmo plano da soleira da porta,   ser revestido em sua superfície com chapa 

de alumínio xadrez com espessura  2,2mm ou piso tipo vinilico a ser especificado quando da execução 

da unidade. 

 

3.13 Preparação das superfícies metálicas da carroceria (baú): Todas as peças de aço ou ferro da 

estrutura da carroceria serão protegidas por tratamento antiferrugem. As superfícies de aço serão 

desengraxadas através de solventes e submetidas à Pintura de fundo, serão aplicadas 2 (duas) demãos 

de tinta epóxi na espessura seca mínima de 30 microns por demão.  

A espessura seca total do primer não será inferior a 60 microns. Na Pintura de acabamento serão 

aplicadas 2 (duas) demãos de esmalte epóxi, na  espessura seca mínima de 30 microns por demão. A 

espessura seca total do acabamento não será inferior a 60 microns. A espessura total seca da pintura 

não poderá ser superior a  170 microns. 

 

3.14 Preparação das partes de Alumínio: A região a ser pintada será lixada, Pintura de fundo de 2 

(duas) demãos de “wash primer” (fosfatização). Espessura seca por demão 30 microns. Pintura de 

Acabamento 3 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético automotivo (cor Branca). Espessura 

seca por demão 30 microns. 

Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes especiais 

em forma de tiras, para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, etc.) deverão 

ser tratadas por processo contra ferrugem, iguais ou equivalentes ao seguinte: 

 

3.15 Identificação Visual: Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação visual 

(plotagem) de toda a área externa da carroceria para a  Unidade Móvel. Até 30 dias após o início de 

execução do contrato a CONTRATANTE encaminhará a arte final para plotagem. Material de 

qualidade tipo 3M com garantia de 5 anos. 
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3.16   Janelas Basculantes: As janelas serão basculantes, do tipo “trailer”, fabricadas e instaladas em, 

com dimensões de 1.200 mm x 600 mm. O posicionamento das janelas será conforme “layout” da 

unidade.  

 

3.17 Serão instaladas molduras nos batentes das janelas, com perfil de duralumínio.  

Cada janela devera ter seu próprio sistema de vedação, de modo a evitar entrada de água ou agentes 

externos, nas condições dinâmica e estática do semirreboque.  

A janela será guarnecida por um vidro temperado de espessura aproximada quatro mm, de tipo “fume” 

82% de visibilidade, com os cantos arredondados. Será provida de amortecedores fixados aos batentes; 

Terá fechos acionados pelo lado interno, de modo que não possa ser aberta pelo lado externo ou durante o 

transporte por efeito de trepidação do veículo. As janelas deverão abrir 45 graus, permanecendo nesta 

posição (aberta) através de haste de comando, de no mínimo, duas posições. Quando fechadas, as janelas 

não devem abrir sozinhas ou durante o transporte do veículo.  

 

 

3.18 Revestimento interno: Isolamento através de placas de poliuretano ou lã de rolha aplicadas       às 

laterais e teto  na parte interna da unidade para maior estanqueidade de calor. 

Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro;  com acabamentos 

de emendas e a devida fixação para maior vida útil visando ser uma carreta que  será constantemente 

movimentada. Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em 

módulos de MDF branco de 25 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. 

Acabamento em laminado de alta pressão. 

 

3.19 1.21 Distribuição elétrica: Deverá ser calculado pela contratada o dimensionamento dos 

barramentos dos quadros de distribuição e bitola dos cabos de circuito e alimentação da unidade, após 

análise e cálculo da potência dos equipamentos a serem instalados.\ 

 

Terão  quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral mais distribuição dos circuitos dos 

equipamentos, climatização, tomadas e iluminação. Todos os circuitos deverão ser passados em 

eletrodutos e distribuídos em seal.  

Lâmpadas fluorescentes com reatores de 27w, luminárias em alumínio que  abrigam  duas lâmpadas 

fluorescentes cada e luzes de emergência e todos os componentes necessários à luminotécnica. 

 

Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, 

com bitolas compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela contratada. Todas as 

emendas serão perfeitamente isoladas. A distribuição será externa executada por eletrodutos rígidos de 

PVC e conduletes  também de PVC. Aterramento – para proteger os equipamentos especiais e evitar 

descargas elétricas nos usuários. Constituído de uma haste metálica de 1500 mm  a ser enterrada 

através de uma perfuração. 

 

3.20 Climatização : Serão utilizados para climatizar o ambiente interno, 02 aparelhos condicionador de 

ar do tipo split system com capacidade de 36000 BTU cada, com controle remoto sem fio. 
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3.21 Sistema de combate a incêndio: Dois extintores de 10 litros de água pressurizada em jato denso 

para combate ao fogo em materiais comuns de fácil combustão, com a propriedade de queimarem em 

sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: madeira, tecidos, papel, fibra, etc. Para 

combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, 

transformadores, reatores, e quadros de distribuição elétrica são necessários 2 (dois) extintores de 6kg 

de gás carbônico. 

 

3.22 Porta de Policarbonato Fume :Instalar duas portas de policarbonato “FUME” de 10 mm de 

espessura, com abertura em duas folhas, com a finalidade de proteger a Porta Aviônica. As dimensões 

das portas serão confirmadas na Unidade.  

 

A porta terá sistema de fecho que possibilitem o travamento das portas abertas e quando fechadas, por 

meio de fechadura com chaves de um segredo.  

 

3.23 Persianas: Na unidade serão instaladas persianas horizontais, com dispositivo de abertura, 

fechamento e angulação, com o objetivo de filtrar raios solares e diminuir a temperatura interna da 

unidade.  

 

3.24 Cabo elétrico: Um módulo de cabo elétrico de 40 m, 220 VCA Trifásico com plug 75 A, a ser 

acondicionado no bagageiro. 

 

 

4.0  Especificação técnica dos equipamentos para Unidade Móvel de Multifuncional Mecânica Básica 

 

Qtde Descrição 

 01 

Impressora multifuncional bivolt com funções de copiadora, impressora e digitalizadora; jato 

de tinta colorida com velocidade de impressão em preto mínima de 20 PPM e mínima em 

cores de 16 PPM; ciclo mensal mínimo de 1000 páginas; compatível com sistema operacional 

especificado nos computadores e notebook; conectividade padrão USB, WiFi; resolução de 

digitalização óptica mínima de 1200 dpi; 

01 

Computador notebook / docente 

Processador Intel Core Duo 2.2 GHz;  

Memória RAM 2 GB;  

Espaço mínimo de 20 GB, disponível no HD;  

Sistema operacional Windows XP ou Vista com Microsoft Internet Explorer versão 5.0 ou 

superior;  

Placa de video gráfica aceleradora 3D, suporte OpenGL (sugestão mínimo placa NVIDIA 

7800GTX, 512 MB RAM ou superior);  

Monitor de 19", com resolução de 1280 x 1024 pixels;  

Porta USB para hardkey, e/ou interface Ethernet para rede PC, quando for utilizada a licença 

para servidor;  
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Drive DVD ROM.  

01 

Projetor multimídia com resolução de pelo menos 1600 x 1200, espectro de cor mínimo de 1 

bilhão, entrada USB, VGA e vídeo, controle remoto, distância de projeção de 1m a 10m, 

compatibilidade com computadores: UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA 

redimensionado; Padrões VESA; compatível com PC e Macintosh, fonte de alimentação 

bivolt, método de projeção: montagem em mesa ou teto, foco manual, zoom manual, 

correção de trapézio de pelo menos ± 30º vertical, mínimo de 27400 lumens de brilho 

(emissão de luz branca e emissão de luz colorida); 

01 
Câmera fotográfica digital 10.0 megapixel Máquina de resolução. Entrada USB para 

transferência de dados. Flash, zoom óptico com mínimo 5X. Estojo de transporte 

01 Aparelho de som portátil 4w rms 110/220v 

01 

Tela de projeção retrátil manual, para fixação na parede, com mecanismo para travamento 

do tecido para regulagem da altura da tela, estojo da tela com pintura eletrostática, tecido 

da tela na cor branca opaca lavável com ganho de brilho de no mínimo 1,1 a 1,5 vezes, 

formato quadrado 1:1 com dimensões de 180 x 180cm com área de projeção de no mínimo 

174 x 174cm; 

01 

Cadeira para professor giratória, concha dupla; com encosto e assento confeccionados em 

madeira compensada; revestidos em tecido stretch; na cor azul; estofamento em espuma de 

poliuretano injetada; apresentando densidade de 58 kg/m³; espaldar baixo; com encosto 

medindo no mínimo 423 x 336 mm (l x a); e assento medindo no mínimo 425 x 434 mm (l x 

p); com apoia braços; com regulagem mecânica de inclinação do encosto; e regulagem de 

altura do encosto; tubo central em chapa de aço; base formada por 5 pés; em poliamida 

reforçada com fibra de vidro; pintura em tinta epóxi pó; na cor preta; fabricada de acordo 

com as normas NR17 e NBR13962. Assento e encosto anatômico em MDF tratado. 

Regulagem de altura a gás (47 a 57cm). Encosto com regulagem de profundidade, altura e 

flexibilidade frontal. 

18 

Cadeiras universitárias  com assento em polipropileno injetado e conformação anatomica, 

largura ≥ 450 mm e profundidade ≥ 450mm, na cor azul royal, espuma em poliuretano 

flexível, isento de CFC, com densidade entre 50 a 55 kg/m3 com espessura média de 40 mm. 

O encosto deve ser em polipropileno injetadoe conformação anatomica, com espuma em 

poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e com espessura 

média de 40 mm, largura  ≥ 450 mm e altura ≥ 320 mm, capa de proteção e acabamento 

injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas na cor azul royal. A estrutura 

fixa deve ser tipo “4 pés“ fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro aproximado de 

22,23 x 1,50 mm de espesurra mínima e tubo de aço 27 x 12 x 2,00 mm, estrutura soldada e 

acabamento de superfície pintada em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado). A cesta porta livros deve ser fabricada em aço com 

acabamento em pintura eletrostática epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), com dimensões mínimas de 320mm profundidade e 380mm de largura. 

01 

Mesa para professor tipo birô, medindo 120 x 60 cm, tampo confeccionada em MDF 

de no mínimo 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico na 

cor cinza em ambas as faces com bordas arredondadas a 180° em  PVC ou postform 

na mesma cor do laminado. Painel frontal em MDF com pelo menos 18mm 
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de espessura, revestido em laminado  melamínico  na  mesma  cor  do  tampo,  sistema 

de fixação  à estrutura  através de  encaixe  ou  bucha metálica.  Estrutura metálica em chapa 

de aço, fosfatizada, pintado em epóxi  pó cinza, sistema eletrostático curada em 

estufa. Calhas internas para fiação com tampa sacável. Sapata 

niveladora tipo roseta. Acabamento da parte metálica em polietileno injetado na  cor cinza. 

06 

Mesa para aluno tipo birô, medindo 180 x 45 cm, tampo confeccionada em MDF 

de no mínimo 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico na 

cor cinza em ambas as faces com bordas arredondadas a 180° em  PVC ou postform 

na mesma cor do laminado. Painel frontal em MDF com pelo menos 18mm 

de espessura, revestido em laminado  melamínico  na  mesma  cor  do  tampo. Sapata 

niveladora tipo roseta. Conforme layout. 

01 

Bebedouro de água gelada,  natural e misturada numa só vez, para bancada, com sistema 

que não utiliza gás refrigerante, deve possuir trava protetora para proteger  a saída de água 

contra insetos e poeiras e evitar o acionamento do produto acidentalmente. Deve possuir  

suporte do garrafão com furador em plástico para perfurar o lacre do galão de 10 ou 20L 

Deve possuir coletor de água removível e pés de borracha antiderrapantes,  bivolt , controle 

externo de temperatura para água gelada entre  5 a 12°C , alça para carregar , encaixe para e 

botões individuais para acionamento. 

01 

Quadro branco liso, confeccionado em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado 

melamínico bra com moldura em alumínio anodizado, acabamento arredondado, fixação em 

PS que deverão estar ocultos sob o acabamento. Deve acompanhar kit para instalação e 

suporte para marcador e apagador, a cor da moldura deverá ser em aluminio fosco e o 

quadro deve possuir dimensão de 200cm x 100cm. 

01 

Armário baixo para professor, medindo 240 x 80 x 45 cm, tampo confeccionada em MDF 

de no mínimo 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico na 

cor azul em ambas as faces com bordas arredondadas a 180° em  PVC ou postform 

na mesma cor do laminado. Painel frontal em MDF com pelo menos 18mm de espessura, 

separação para prateleiras e para gavetas , portas de correr e fechadura tipo pushloock. 

01 

Armário alto para acondicionar ferramentas, medindo 240 x 80 x 50 cm confeccionado em 

MDF de no mínimo 18 mm e 25 mm , sendo a parte inferior com prateleiras e gavetas com 

portas de correr e puxador tipo puchloock . 

01 

Bancada modular de manutenção com armários 

Bancada modular para manutenção, fabricada com travessas, colunas e bases em chapas de 

aço com acabamento em pintura epóxi, parafusos de fixação e porcas sextavada sobre 02 

rodas fixas e 02 rodas giratórias com travas. Tampo em compensado naval envernizado de 

25 mm de espessura. Deve acompanhar a bancada módulos tipo gaveteiro e tipo armário.   

Características gerais e componentes: 

Deverá fazer parte da bancada os seguintes módulos: 

- 01 Módulo tipo gaveteiro com 04 gavetas de perfil baixo, 02 gavetas de perfil médio e  - 01 

gaveta de perfil alto, todas com sistema de corrediças telescopias com trava. Para fixação 

abaixo do tampo com dimensões de 430mm de comprimento, 600mm de largura e 700mm 

de altura; 

- 01 Módulo tipo gaveteiro com 03 gavetas de perfil alto, todas com sistema de corrediças 

telescopias com trava. Para fixação abaixo do tampo com dimensões de 430mm de  
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comprimento, 600mm de largura e 700mm de altura; 

- 02 Módulo tipo armário com porta de abertura para direita e visor de vidro temperado com 

espessura de 03mm, e 01 prateleira. Para fixação abaixo do tampo com dimensões de 

430mm de comprimento, 600mm de largura e 700mm de altura; 

Dimensões da bancada: largura  800 mm comprimento 2200 mm altura até o tampo 800mm. 

Morsa N° 3 instalada na bancada. 

01 

Furadeira de bancada 

Furadeira de bancada acionada por sistema de transmissão por correia e motor elétrico de ½ 

HP. Fabricação do cabeçote, base e mesa em ferro fundido cinzento, coluna em aço tubular. 

Deve possuir mesa inclinável e giratória em 360° e regulador de profundidade com escala em 

mm. Acabamento em pintura epóxi ou poliuretano, com proteção de correias.   

Características gerais e componentes: 

- Profundidade de corte de ≥ 90mm; 

- Capacidade de furação de 16mm; 

- Cone do fuso DIN 238B18; 

- Potência do motor ≥ ½ HP; 

- Número de velocidades ≥ 5; 

- Distância entre centro do fuso à coluna ≥ 154mm; 

- Dimensões aproximadas: altura 930mm, largura 300mm e comprimento 560mm. 

 

01 

Moto esmeril de com bancada de 6”, potência ½ HP, rebolo 6” x 5/8” para desbaste A-36 e 

escova de aço 6” para esmeril, mancais e rolamentos blindados, pé de borracha para 

redução de vibração, 02 aparador de faíscas, 02 suportes de trabalho, rotação em vazio ≥ 

3400RPM,  base com furos para fixação em bancada; 

19 

Paquímetro quadrimensional, capacidade de medição de 150mm, 0,02mm – 0,001” deve 

estar em conformidade com a Norma NBR NM 216:2000  

- Faces de medição: para elementos externos, internos, de profundidade e de ressaltos; 

- Capacidade de medição: Sistema métrico:150mm; Sistema inglês: 6 polegadas; 

-  Escala principal: Sistema métrico: 1 em 1mm; Sistema inglês: 0,025” em 0,025”; 

- Escala do nônio: Valor de uma divisão – sistema métrico: 0,02mm Valor de uma divisão – 

sistema inglês: 0,001 polegada; 

- Erro máximo admissível em conformidade com a Norma NBR NM 216: 

- Cursor monobloco: Sistema de trava do cursor: por parafuso; Com impulsor; 

- Haste de profundidade: Formato retangular.  

- Gravação: O valor das divisões nas escalas principal e nônio devem ser gravados por 

sistema a laser; 

- Informações: O número de série ou número de identificação, o nome do  fabricante ou 

marca registrada devem ser bem legíveis e gravadas de forma permanente no instrumento;  

- Material de confecção: Aço inoxidável, com a qualidade necessária para assegurar a 

estabilidade dimensional; 

- Acabamento: Acabamento geral: escovado ou polido sem bordas agudas; 

- Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 
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19 

Paquímetro quadrimensional, capacidade de medição de 150mm,  0,05mm – 1/128” Deve 

estar em conformidade com a Norma NBR NM 216:2000  

- Faces de medição: para elementos externos, internos, de profundidade e de ressaltos; 

- Capacidade de medição: Sistema métrico: 150mm; Sistema inglês: 6 polegadas; 

- Escala principal: Sistema métrico: 1 em 1mm; Sistema inglês: 1/16” em 1/16”; 

- Escala do nônio: Valor de uma divisão – sistema métrico: 0,005mm, Valor de uma divisão – 

sistema inglês: 1/128 polegada; 

- Erro máximo admissível em conformidade com a Norma NBR NM 216: 

- Cursor monobloco: Sistema de trava do cursor: por parafuso; Com impulsor; 

- Haste de profundidade: Formato retangular.   

- Gravação: o valor das divisões nas escalas principal e nônio devem ser gravados por sistema 

a laser; 

- Informações: O número de série ou número de identificação, o nome do  fabricante ou 

marca registrada devem ser bem legíveis e gravadas de forma permanente no instrumento;  

- Material de confecção: Aço inoxidável, com a qualidade necessária para assegurar a 

estabilidade dimensional; 

- Acabamento: Acabamento geral: escovado ou polido sem bordas agudas; 

Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 

06 

Micrômetro para medições externas, 0 a 25mm – 0,001mm, deve estar em conformidade 

com a NBR NM ISO 3611:1997  

- Faixa de medição: de 0 a 25mm; Valor de uma divisão: 0,001mm; 

- Erro máximo admissível conforme a NBR NM ISO 3611:1997; 

 Fuso fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530HV ou fabricado em 

aço ferramenta com dureza igual ou superior a 670HV temperado e retificado 

- Passo da rosa 0,5mm; 

- Tambor:  Fabricado em aço ou outro metal; 

- Graduado com 50 divisões; 

- Cilindro fabricado em aço ou outro metal; graduado com divisões de 0,5mm; Graduação 

adicional: 10 divisões valendo 0,001mm; 

- Superfícies de medição: Fabricadas em metal duro, retificadas e microlapidadas dentro das 

tolerâncias previstas na norma NBR NM ISO 3611:1997 

- Pressão de medição: Por catraca ou fricção;Força de medição entre 5 e 15N; 

- Acabamento: Tambor e cilindro: cromo fosco acetinado; 

- Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por 

sistema a laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 

- A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de 

identificação e nome do fabricante ou marca registrada devem legíveis, alinhadas e 

permanentes no instrumento. 

- Arco: Confeccionado em ferro fundido nodular ou em aço forjado – pintado, cromado ou 

esmaltado; 

- Sistema de fixação: Trava, anel ou botão – sem alterar a distancia entre as superfícies de 

medição prevista na NBR NM ISO 3611:1997. 
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- Acessório: chave de serviço; 

- Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 

06 

Micrômetro para medições externas, 50 a 75mm – 0,01mm 

- Deve estar em conformidade com a NBR NM ISO 3611:1997 

- Faixa de medição: de 50 a 75mm; 

- Valor de uma divisão: 0,01mm; 

- Erro máximo admissível conforme a NBR NM ISO 3611:1997; 

- Fuso fabricado em aço inoxidável com dureza igual ou superior a 530HV ou fabricado em 

aço ferramenta com dureza igual ou superior a 670HV temperado e retificado 

- Passo da rosa 0,5mm; 

- Tambor: Fabricado em aço ou outro metal; Graduado com 50 divisões; 

- Cilindro fabricado em aço ou outro metal; Graduado com divisões de 0,5mm; 

- Superfícies de medição:  Fabricadas em metal duro, retificadas e microlapidadas dentro das 

tolerâncias previstas na norma NBR NM ISO 3611:1997 

- Pressão de medição: Por catraca ou fricção; Força de medição entre 5 e 15N; 

- Acabamento: Tambor e cilindro: cromo fosco acetinado; 

- Gravação: A gravação do tambor e cilindro incluindo o valor das divisões deve ser por 

sistema a laser em cor preta escura para melhor legibilidade; 

- A gravação da capacidade de medição, número de série ou número individual de 

identificação e nome do fabricante ou marca registrada devem legíveis, alinhadas e 

permanentes no instrumento. 

- Arco: Confeccionado em ferro fundido nodular ou em aço forjado – pintado, cromado ou 

esmaltado; 

- Sistema de fixação: Trava, anel ou botão – sem alterar a distancia entre as superfícies de 

medição prevista na NBR NM ISO 3611:1997. 

- Acessório: Chave de serviço; Padrão para calibração; 

- Embalagem: Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques. 

 

06 

Escala de aço inoxidável – 300mm , 

- Graduação: No sistema métrico em milímetros; No sistema inglês em polegada fracionária; 

- O zero da graduação deve ser no início da aresta; 

- O acabamento das arestas iniciais deve apresentar ângulo de 90 graus; 

- Capacidade: No sistema métrico: 300mm; No sistema inglês: 11,8 polegadas; 

- Aproximação: No sistema métrico: 0,5 até 50mm e 1mm até o final; No sistema inglês: 1/32 

até 1” e 1/16” até o final 

- Largura aproximada: 25 a 30mm; 

- Espessura aproximada: 1 a 1,2mm; 

06 

Escala de aço inoxidável – 600mm , 

Graduação: no sistema métrico em milímetros; no sistema inglês em polegada fracionária; 

- O zero da graduação deve ser no início da aresta; 

- O acabamento das arestas iniciais deve apresentar ângulo de 90 graus; 

- Capacidade: no sistema métrico: 600mm; no sistema inglês: 23 polegadas; 

- Aproximação: no sistema métrico: 0,5 até 50mm e 1mm até o final; no sistema inglês: 1/32  
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até 1” e 1/16” até o final 

- Largura aproximada: 25 a 30mm;  

- Espessura aproximada: 1 a 1,2mm; 

01 

Base magnética articulada para relógio comparador. Com haste articulada e trava por 

sistema mecânico, encaixes: para diâmetros de 8mm, 3/8 de polegada e rabo de andorinha, 

altura mínima de 270mm, base magnética que permita a fixação em superfícies planas e 

cilíndricas, força de atração igual ou superior a 60 kgf, com chave liga/desliga; 

01 

Relógio comparador curso 10 mm – 0,01mm, instrumento deverá estar em conformidade 

com a norma NBR 6388:1983 

- Faixa de medição: 0 a 10 mm; 

- Valor de uma divisão: 0,01 mm; 

- Erro máximo admissível: 0,013mm  

- Força máxima de medição 1,5n; 

- Ponta apalpadora: Fabricada em aço temperado ou metal duro; tipo removível; 

- Mostrador giratório: Faixa da escala do mostrador móvel: 1 mm; Mostrador contínuo com 

gravação de  0 - 100; Com sistema de trava; Diâmetro do mostrador: entre 55 a 60 mm; Com 

indicadores/limitadores de tolerância; 

- Mostrador: Marcação legível e permanente do fabricante ou marca registrada; Marcação 

legível e permanente do modelo; Marcação legível e permanente do valor de uma divisão;  

Marcação legível e permanente da faixa de medição; Ponteiro indicador de voltas. 

- Fixação: Diâmetro da haste de fixação: 8 mm h6; Comprimento útil da haste: 16 mm no 

mínimo; 

- Tampa traseira: Devem ser fornecidas duas tampas, sendo uma lisa e outra com orelha de 

fixação;   

- Acabamento: Caixa do relógio com acabamento cromado fosco acetinado; 

- Informações: O número de série ou número de identificação, o nome do  fabricante ou 

marca registrada devem ser bem legíveis e gravadas de forma permanente no instrumento;  

- Acondicionado em estojo apropriado, protegido contra choques; 

01 
Torquímetro de estalo de 25 a 135Nm com relógio e ponteiro de arrasto; Capacidade: de 25 

a 135 N.M e 20 a 100lbf.pé Encaixe quadrado de 1/2”; 

06 

Transferidor de ângulos universal, com graduações duplas de 0 a 180 graus em direções 

opostas; Acabamento cromo fosco acetinado; Com régua ajustável e porca de aperto; 

Confeccionado em aço inoxidável; 

18 Jogo de esquadro em acrílico contendo uma peça de 30/60 graus e uma peça de 45 graus 

06 Kit de peças plásticas para aulas de desenho técnico contendo 20 peças 

18 Compasso profissional para desenho técnico 

18 Prancheta em acrílico para desenho técnico para folha formato A4 

 

5.0 . Pré - Requisitos Técnicos a serem apresentados na Habilitação  

 

Somente serão consideradas aptas a apresentar propostas técnicas-comerciais, empresas que 

apresentarem comprovação de aptidão para o desempenho de atividade similar  e /ou compatível com o 

objeto da licitação; e que possam comprovar experiência anterior de fabricação de semirreboques de   
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dois eixos  adaptados como unidades móveis através da apresentação de um ou mais atestados de 

capacitação técnica emitido por empresas de direito público ou privado,  confirmando o fornecimento, 

fabricação, execução dos serviços de instalação de equipamentos, de produtos com as características e 

necessidades do escopo, atendendo os recursos tecnológicos solicitados no termo de referência”. 

 

O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta 

do contratante e do prestador de serviço, tais como: 

 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente; 

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu o bem ao emitente; 

c) Nome, cargo ou função do signatário emitente do atestado; 

d) O atestado de capacidade técnica deverá estar averbado pelo CREA, comprovar que a empresa licitante 

possui CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, comprovando a fabricação e montagem de 

semirreboque adaptado como unidade móvel. 

 

Entende-se por fornecimento de bens compatíveis com o objeto da licitação aqueles relacionados a 

fabricação de semirreboques do tipo Especial, carroceria trailler adaptados como unidades móveis e porta 

para acesso à PcD (Pessoas com Deficiência). 

 

Comprovar que a empresa licitante possui registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura  

 

Comprovar que a empresa licitante possui engenheiro mecânico e engenheiro elétrico responsável com 

registro no CREA, deverá ser comprovado vínculo da licitante com os engenheiros responsáveis, a 

comprovação deverá  ser feita por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

devidamente assinada ou cópia do contrato social que comprove a participação do profissional na 

sociedade ou ainda a apresentação de cópia de contrato de trabalho vigente e que os mesmos sejam os 

responsáveis técnicos mencionados no acervo técnico emitido pelo CREA apresentado pela licitante. 

 

Comprovar que a empresa licitante possui CAT– Certidão de Adequação à Legislação de Transito emitido 

pelo Denatran, comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque de dois eixos do tipo Especial  

carroceria Trailler. 

 

Comprovar que a empresa licitante possui CCT– Certificado de Capacitação Técnica emitido pelo INMETRO, 

comprovando ser o licitante fabricante de semirreboque de dois eixos de 15m do tipo Especial carroceria 

Trailler. 

 

A Licitante deverá comprovar assistência técnica autorizada com anuência da unidade móvel na grande 

Belém; 

 

Certificado de Regularidade – CR – emitido pelo IBAMA– Ministério do Meio Ambiente, que comprove que 

a licitante está em conformidade com as obrigações cadastrais referente às atividades desenvolvidas sob 

controle e fiscalização do Ibama, conforme está previsto na Instrução Normativa nº 6, de 2013 
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5.1 Desenhos de Execução e Memoriais Descritivos   

Deverão ser apresentados desenhos em duas vistas da unidade móvel e de execução para a base rodante 

(carreta) e furgão, em cópias tipo "ozalite”, "heliográfica" ou "sulfite"; e demais informações que 

possibilitem a análise técnica do produto ofertado. 

 

Cronograma para etapas de projetos incluindo-se no mesmo: execução, fiscalização, testes, transporte e 

entrega.  

 

5.2 Fiscalização da fabricação 

 

O contratante realizará a fiscalização de todo o processo de fabricação, comparando as especificações 

contidas neste memorial descritivo e o produto apresentado pelo fabricante, através de sua equipe técnica, 

cabendo ao fornecedor permitir e facilitar o acesso da mesma ao local de fabricação. 

 

5.3  Condições para entrega do produto 

 

A entrega do produto deverá ser precedida por vistoria técnica para aceitação do mesmo, por parte da 

equipe técnica designada pelo contratante para tal finalidade. A vistoria técnica deverá ser feita nas 

dependências do parque fabril do fornecedor, local em que a equipe técnica do contratante realizará testes 

no produto objetivando sua aceitação ou recusa. Em caso de recusa será emitido laudo técnico, indicando 

as eventuais razões ou falhas encontradas no produto. 

 

5.4  Local de entrega do produto 

A entrega do produto será realizada no endereço a ser informado pela contratante e o detalhamento serão 

indicados no contrato a ser assinado entre as partes. 

 

5.5 Peças de reposição 

Os manuais técnicos deverão ser entregues juntamente com o produto e conter claramente as 

especificações (descrição, desenhos, dimensões básicas, tratamentos e acabamentos) de materiais, mesmo 

os componentes adquiridos pelo fornecedor junto a terceiros, visando sua fácil aquisição e reposição 

quando necessária. 

 

5.6 Garantia ao produto 

A empresa fornecedora deverá garantir a qualidade do produto por um período mínimo de 01 (um) ano, 

contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem. 

 

5.7 Treinamento Técnico 

A empresa fornecedora deverá oferecer treinamento técnico e operacional da unidade móvel para equipe 

responsável pela operação da unidade móvel para a operação dos sistemas de controle de fechamento e 

abertura de portas. 
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5.8  Cláusulas especiais 

• A alteração, corte ou qualquer outro serviço em peças, equipamentos ou acessórios do furgão ou do 

módulo rodante, só poderá ser concretizado após a devida autorização da fiscalização da CONTRATANTE. 

 

• Todos os materiais utilizados nas instalações e montagens deverão obedecer aos critérios anticorrosivos e 

serem totalmente adequados à indústria automotiva. 

• Nenhum equipamento ou utensílio deverá ser transportado fora de local apropriado. Portanto, durante a 

instalação, a empresa CONTRATADA deverá conferir, juntamente com a fiscalização, a possível adaptação 

de qualquer desses itens aos seus locais, ratificando as medidas de projeto com as dimensões reais das 

peças. 

 

5.9 Deve cumprir todas as Resoluções do conselho Nacional – CONTRAN, especialmente as Resoluções 

291 e 292, obtendo todas as licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a 

eliminar qualquer óbice ao registro e licenciamento do veículo, inclusive arcando com as taxas porventura 

cobradas.  

 

5.10 Responsabilizar-se pela obtenção de todos os laudos, autorizações, inspeções e quaisquer outros 

requisitos da parte dos órgãos competentes visando à obtenção do registro e do licenciamento da unidade 

móvel, devendo fornecer o objeto livre e desembaraçado de quaisquer ônus.  

 

5.11 Providenciar o Registro e o Licenciamento do Veículo adaptado junto ao DETRAN, no nome da 

CONTRATANTE, providenciando toda a documentação e arcando com todas as despesas decorrentes, 

inclusive taxas públicas.  

 

5.12 Fornecimento de 1 (uma) Maquete em escala 1:25 de acordo com Unidade móvel real a ser enviada 

para a CONTRATANTE que será identificado no contrato de fornecimento. 
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PROPOSTA DE LAYOUT  
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EDITAL CONCORRÊNCIA - SRP - 006/2019 SESI/SENAI-DR/PA 

ANEXO II 
(Apresentar no Envelope 01 - 

Habilitação) 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 

 
 

Local e data. 
 

À Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA 
A/c Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 

 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA 
Nº 006/2019 – SESI/SENAI-DR/PA 

 
Prezados Senhores, 

 
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as  penalidades  cabíveis, a 
inexistência de fato impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena com  
as  condições constantes no Edital e respectivos Anexos assim como nossa subsunção 
às disposições constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI/SENAI, instrumento que rege o procedimento licitatório naentidade. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 

Fica ciente o licitante participante do presente certame que, todos os atos 
originados do presente procedimento licitatório, serão
 publicados no site 
http://transparencia.senaipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do 
presente certame, a partir dapublicação. 

http://transparencia.senaipa.org.br/
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EDITAL CONCORRÊNCIA – SRP -006/2019 
SESI/SENAI-DR/PA 

 
ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE 
MENOR 

 
 

Ao 

SESI – Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Pará. 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Pará. 

Belém-Pa 
 
 

 
(NomedaEmpresa)  ,CNPJNº  ,  
Por intermédio de  seu representante  legal o (a)Sr(a).  portador (a) 
da Carteira  deIdentidadenº e doCPF/MF nº DECLARA, 
para os devidos fins que não viola os termos do inciso XXXIII, artigo 7º da CF/88, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseisanos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 

Belém/PA, ..... de ..................... de 20.... 

 
. 

 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL CONCORRÊNCIA 006/2019 
SESI/SENAI-DR/PA 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA  

TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS SESI N° xxx/2019 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ E A PESSOA JURÍDICA XXXXXXXXXXXXXX - PROCESSO: 

CONCORRÊNCIA SRP 006/2019. 

            

Ao XXXXXX dia do mês de XXX do ano de dois mil e dezenove, presentes de um lado o Serviço Social da 

Indústria - SESI – Departamento Regional do Pará, neste ato representado por seu Superintendente Regional 

Dário Antônio Bastos de Lemos, doravante denominado CONSUMIDOR, e de outro a pessoa jurídica 

XXXXXXXX, sediada no XXXXXX (Av. XXX, n° XXX, CEP: XXX, Bairro XXX), inscrita no CNPJ/MF sob o n° XXXXX, 

neste ato representada pelo Sr. XXXXX, portador do RG XXXXX, aqui simplesmente denominada 

FORNECEDOR, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão 

exarada no processo licitatório nº 006/2019, CONCORRÊNCIA com “Registro de Preços” que tem por objeto a 

Aquisição de Unidades Móveis para: SST – SAÚDE DO TRABALHADOR, SAÚDE DA MULHER, MECÂNICA 

AUTOMOTIVA, MULTIFUNCIONAL MECÂNICA BÁSICA e REFRIGERAÇÃO, em atendimento ao SESI-DR/PA e ao 

SENAI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I, em conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas no 

edital e nas disposições a seguir: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 O objeto do  presente Termo é o Registro de Preços para a Aquisição de Unidades Móveis para: 

SST – SAÚDE DO TRABALHADOR, SAÚDE DA MULHER, MECÂNICA AUTOMOTIVA, 

MULTIFUNCIONAL MECÂNICA BÁSICA e REFRIGERAÇÃO, em atendimento ao SESI-DR/PA e ao 

SENAI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I., constante na proposta vencedora apresentada no 

processo licitatório nº 006/2019, CONCORRÊNCIA com “Registro de Preços”, em conformidade 

com as especificações contidas no Edital, Propostas  Comerciais e partes integrantes deste Termo. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga o SESI-DR/PA a firmar as contratações que deles 

poderão advir; em outros dizeres, o registro de preços, consoante dispõe o art. 36 do 
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Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, bem como da Legislação específica referente ao 

Sistema de Registro de Preços, não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o 

preço registrado, sendo facultada a contratação de terceiros sempre que se identificarem preços 

mais vantajosos, sem que caiba ao titular do preço registrado, direito à indenização de qualquer 

espécie. Fica, todavia, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de 

Preços, assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo 

com o edital. 

1.3 O presente Termo permite a adesão de outros órgãos do Sistema “S”, em conformidade com as 

disposições contempladas nos artigos 38-A, 38-B; 38-C e 38-D, do Cap. VIII, da Seção I, “Da Adesão 

ao Registro de Preços”, acrescidos ao Regulamento de Licitações e Contratos do SESI pelo ato 

resolutório nº 21/2011. 

1.4 Será admitida a prorrogação da vigência do Termo de Compromisso de Registro de Preços quando 

os preços registrados continuarem se mostrando mais vantajosos, em tudo se observando o 

disposto no art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

2 DA RESCISÃO 

2.1 A rescisão deste Termo poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito de lavra do SESI-DR/PA, nos 

casos de descumprimento das normas estabelecidas pelo presente instrumento; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação específica vigente; 

2.2  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados em processo interno específico, 

assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

2.3 As responsabilidades imputadas ao FORNECEDOR por prejuízos decorrentes de ações omissivas ou 

comissivas perpetradas contra o SESI-DR/PA e originadas do presente Termo, não cessam com a 

rescisão deste Termo. 

 

3 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 

DO PREÇO E QUANTIDADE 

As cotações de preços para os Itens foram feitas pelas unidades de medidas apresentadas no 

anexo I do edital; 
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3.2 
 
 
3.3 

O FORNECEDOR, beneficiário do preço registrado, compromete-se a fornecer os itens 

especificados abaixo, nas condições aqui descritas, como também no anexo I do edital; 

Compromete-se ainda, o fornecedor, a dar cumprimento a obrigação avençada na forma aposta 

em sua Proposta Comercial, observada as características dos produtos descritos e apresentados.  

Tabelas com especificações no Anexo I do Edital. 
 

3.4 Valor estimado deste Termo: R$ XXXX (XXXXXXX). 

        

4 DO REAJUSTE 

4.1 Os preços constantes neste Registro de Preços não serão reajustados durante o prazo de 

validade inicial de vigência, podendo sê-lo, todavia, em caso de prorrogação e desde que 

pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

 

5 DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 A vigência deste Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, na forma do Artigo 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI, somente por igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre que os preços se 

mantenham vantajosos. 

5.2 

 

5.3 

O prazo para entrega dos lotes aqui discriminados é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, 

contados após o recebimento do pedido ou ordem de empenho.  

Os Locais de Entrega:  

Unidade  Endereço 

SESI SEDE: 
Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, Bloco B, Bairro Nazaré – 

Belém/PA - CEP: 66035-190. 
 

6 DOS PAGAMENTOS 

6.1 O pagamento das aquisições será efetuado conforme prazo estipulado no edital e após o 

fornecimento dos itens, mediante apresentação da nota fiscal respectiva e desde que 

contemple todas as especificações definidas no anexo I do edital. 

 

7 DAS SANÇÕES 

7.1 

 

 

A recusa injustificada na assinatura do termo ou instrumento que o substitua, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a licitante as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 
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7.2 

 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

7.4 

b) Suspensão de direito de licitar com as entidades do sistema FIEPA (SENAI e SESI) por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

O inadimplemento total ou parcial das obrigações aqui assumidas, dará ao consumidor o direito 

de rescindir unilateralmente a presente avença, sem prejuízo de outras penalidades previstas 

no instrumento convocatório ou neste termo, se houver inclusive, a de suspensão do direito de 

licitar com entidades do sistema FIEPA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, além das perdas e 

danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior 

devidamente comprovadas e impeditivas ao fornecimento do objeto licitado; 

O atraso na entrega dos objetos desta Licitação ensejará ao FORNECEDOR multa moratória de 

1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor correspondente da entrega em atraso, dedutível do 

pagamento devido, salvo nas hipóteses não imputáveis ao FORNECEDOR e plenamente 

justificadas a juízo do CONSUMIDOR; 

A aplicação das sanções referidas se dará sempre observando os princípios constitucionais do 

contraditório e ampla defesa. 

 

8 DO FORO 

8.1 Fica eleito o foro da comarca de Belém do Pará como único competente para dirimir eventuais 

dúvidas ou divergências, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Assim, ausentes vícios de consentimento, assinam as partes o presente instrumento em 3 (três) 

vias de igual teor, para que produza todos os efeitos jurídicos predefinidos. 

Belém/PA, XXX de XXXX de 2019. 

 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
Departamento Regional do Pará 
CONSUMIDOR 
Dário Antônio Bastos de Lemos  
Superintendente Regional 
 

XXXXXXXXXXXXX   
FORNECEDOR 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
 

Testemunhas: 

..................................................................                  .............................................................. 

CPF: ..........................................................                 CPF: ....................................................... 
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EDITAL CONCORRÊNCIA 006/2019 
SESI/SENAI-DR/PA 

 
ANEXO V  

 
TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ E A PESSOA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – PROCESSO: CONCORRÊNCIA SRP 006/2019. 

 

Ao xxx dia do mês de xxx do ano de dois mil e dezenove, presentes de um lado o SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI – Departamento Regional do Pará, neste 

ato representado por seu Diretor Regional Dário Antônio Bastos de Lemos, doravante 

denominado CONSUMIDOR, e de outro a pessoa jurídica xxxxxxxxxxxxx, sediada no xxxxxxxxxx 

(xxxxx, n° xxx,  CEP:  xxxx, Bairro xxxxx), inscrita no CNPJ/MF sob o n° xxxxxxxxx, neste ato 

representada pelo Sr. xxxxxx, portador do RG xxxxxx, aqui simplesmente denominada 

FORNECEDOR, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS, 

conforme decisão exarada no processo licitatório nº 006/2019, Concorrência com “Registro de 

Preços” que tem por objeto a Aquisição de Unidades Móveis para: SST – SAÚDE DO 

TRABALHADOR, SAÚDE DA MULHER, MECÂNICA AUTOMOTIVA, MULTIFUNCIONAL MECÂNICA 

BÁSICA e REFRIGERAÇÃO, em atendimento ao SESI-DR/PA e ao SENAI-DR/PA, conforme Edital e 

seu Anexo I., em conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas no edital e nas 

disposições a seguir: 

 

1 
 

DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo é o Registro de Preços para a Aquisição de Unidades Móveis 

para: SST – SAÚDE DO TRABALHADOR, SAÚDE DA MULHER, MECÂNICA AUTOMOTIVA, 

MULTIFUNCIONAL MECÂNICA BÁSICA e REFRIGERAÇÃO, em atendimento ao SESI-DR/PA e 

ao SENAI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I., constante na proposta vencedora 

apresentada  no  processo licitatório  nº  006/2018,  Concorrência  com “Registro de Preços”, 

em conformidade com as  especificações  contidas  no  Edital, Propostas   Comerciais e partes 
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 integrantes deste Termo. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga o SENAI-DR/PA a firmar as contratações que 

deles poderão advir; em outros dizeres, o registro de preços, consoante dispõe o art. 36 do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, bem como da Legislação específica 

referente ao Sistema de Registro de Preços, não importa em direito subjetivo à contratação 

de quem ofertou o preço registrado, sendo facultada a contratação de terceiros sempre que 

se identificarem preços mais vantajosos, sem que caiba ao titular do preço  registrado, 

direito à indenização de qualquer espécie. Fica, todavia, respeitada a legislação pertinente 

às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurado ao beneficiário do registro 

preferência em igualdade de condições, de acordo com o edital. 

1.3 O presente Termo permite a adesão de outros órgãos  do  Sistema  “S”,  em conformidade 

com as disposições contempladas nos artigos 38-A, 38-B; 38-C e 38-D, do Cap. VIII, da Seção 

I, “Da Adesão ao Registro de Preços”, acrescidos ao Regulamento de Licitações e Contratos 

do SENAI pela Resolução nº 516/2011. 

1.4 Será admitida a prorrogação da vigência do Termo de Compromisso de Registro de Preços 

quando os preços registrados continuarem se mostrando mais vantajosos, em tudo se 

observando o disposto no art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

2 
 

DA RESCISÃO 

2.1 A rescisão deste Termo poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito de lavra do SENAI- 

DR/PA, nos casos de descumprimento das normas estabelecidas pelo presente instrumento; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação específica vigente. 

2.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados em processo interno 

específico, assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

2.3 As responsabilidades imputadas ao FORNECEDOR por prejuízos decorrentes de ações 

omissivas ou comissivas perpetradas contra o SENAI-DR/PA  e  originadas  do  presente 

Termo, não cessam com a rescisão deste Termo. 
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3 

3.1 
 

 
3.2 

 

 
3.3 

DO PREÇO E QUANTIDADE 

As cotações de preços para os Itens foram feitas pelas unidades  de medidas apresentadas  

no anexo I do edital. 

O   FORNECEDOR,   beneficiário   do   preço  registrado,  compromete-se   a  fornecer  os itens 

especificados abaixo, nas condições aqui descritas, como também no anexo I do edital. 

Compromete-se ainda, o FORNECEDOR, a dar cumprimento a obrigação avençada na forma 

aposta  em sua  Proposta  Comercial,  observada  as  características  dos  produtos  descritos e 

apresentados. 
 

 

 

 
 

3.4 Valor estimado deste Termo: R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

4 
 

DO REAJUSTE 

4.1 Os preços constantes neste Registro de Preços não serão reajustados durante o prazo de 

validade inicial de vigência, podendo sê-lo, todavia, em caso de prorrogação e desde que 

pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

 

5 DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 A vigência deste Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do Artigo 34 do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, somente por igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre 

que os preços se mantenham vantajosos. 

5.2 
 

 

 

5.3 

O prazo para entrega dos itens aqui discriminados é de até 120 (cento vinte) dias contados a 

partir  da comprovação do recebimento da Autorização de Fornecimento, observadas as 

pormenorizações contidas no anexo I do edital. 

O Local de Entrega: 

SENAI SEDE - Tv. Quinino Bocaiuva 1588, 4º andar, Bairro de Nazaré - CEP: 66.035-190 – 

Belém/PA. 
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6 DOS PAGAMENTOS 

6.1 O pagamento das aquisições será efetuado conforme prazo estipulado no edital e após o 

fornecimento dos itens, mediante apresentação da nota fiscal respectiva e desde que 

contemple todas as especificações definidas no anexo I do edital. 

 

7 
 

DAS SANÇÕES 

7.1 
 

 

 

 

 

 

 

 
7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 
 

 

 

 

 
7.4 

A recusa injustificada na  assinatura  do termo ou instrumento que o substitua, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a licitante as  seguintes 

penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 

b) Suspensão de direito de licitar com as entidades do sistema FIEPA (SENAI e SESI) por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

O inadimplemento total ou parcial das obrigações aqui assumidas, dará ao consumidor o 

direito de rescindir unilateralmente a presente avença, sem prejuízo de outras penalidades 

previstas no instrumento convocatório ou neste termo, se houver inclusive, a de suspensão 

do direito de licitar com entidades do sistema FIEPA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, além 

das perdas e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e 

força maior devidamente comprovadas e impeditivas ao fornecimento do objeto licitado; 

O atraso na entrega dos objetos desta Licitação ensejará ao FORNECEDOR multa moratória 

de 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor correspondente da entrega  em  atraso, 

dedutível do pagamento devido, salvo nas hipóteses não imputáveis ao FORNECEDOR e 

plenamente justificadas a juízo do CONSUMIDOR; 

A aplicação das sanções referidas se dará sempre observando os princípios constitucionais 

do contraditório e ampla defesa. 

 

8 
 

DO FORO 

8.1 Fica  eleito  o  foro  da   comarca   de   Belém  do  Pará   como  único  competente   para dirimir 

eventuais   dúvidas   ou  divergências,  com  exclusão  de   qualquer  outro  domicílio  atual ou 
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futuro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

Assim, ausentes vícios de consentimento, assinam as partes o presente instrumento em 

3 (três) vias de igual teor, para que produza todos os efeitos jurídicos predefinidos. 

 
Belém/PA, 23 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL 
Departamento Regional do Pará 

SENAI-DR/PA 
CONSUMIDOR 

Dário Antônio Bastos de Lemos 
Diretor Regional 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
FORNECEDOR 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 

 
 

 

Testemunhas: 

.................................................................. 

 .........................................................

..... CPF: CPF: 

 
 

 


