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Uma iniciativa da Indústria Paraense 

SENGE/TR 010/2019. 

Belém, 07 de Fevereiro de 2019. 

I) DEFINIÇÕES PRELIMINARES: 

1. Objeto: 

Aquisição de material a ser utilizado em um “Tablado para Palco”, para atendimento dos 
Eventos do SESI/PA, conforme as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência. 

 

2. Composição de Preço Unitário: 

Na realização da Composição de Preço Unitário, deverá ser considerado os custos com 
transportes e entrega dos materiais, em local determinado pela CONTRATANTE. 

 

3. Local e Horário da Entrega do Objeto: 

Os materiais devem ser entregues na Unidade do SESI Almirante Barroso Belém, sito a Av. 
Almirante Barroso nº 2540, Bairro Marco, CEP: 66093-034, Município de Belém, Estado do 

Pará. 

O horário para a entrega dos equipamentos será de 08:00h às 12:00h / 14:00h às 17:00h, de 
segunda a sexta-feira. 

 

4. Unidade Fiscalizadora: 

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional Pará, Serviço de Engenharia – SENGE / 
Logística. 

 

5. Prazo de Entrega: 

O prazo para entrega desses materiais, será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de emissão da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço do Contrato. 

O prazo para aceite definitivo por parte da fiscalização será de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da entrega do objeto e da documentação referente ao fornecimento por parte da 

CONTRATADA. 
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6. Pagamento do Objeto: 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da 

Nota Fiscal, que somente deve ocorrer após o aceite definitivo por parte da FISCALIZAÇÃO.  

Apenas serão pagos os materiais efetivamente fornecidos, e que se encontre sem qualquer 
tipo de avaria. 

 

II) DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1. Condições de Aquisição: 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente 

vencedor que apresentar a Proposta mais vantajosa para aquisição do Objeto. O termo 

FISCALIZAÇÃO define a equipe que representa o Serviço Social da Indústria-DR-PA, perante a 
CONTRATADA é a quem esta última deverá reportar-se, e o termo CONTRATANTE define o 

Serviço Social da Indústria – DR-PA. 

Os Materiais e/ou Equipamentos fornecidos devem ser novos, estar em perfeitas condições de 

uso, sem qualquer tipo de avarias. 

 

2. Recebimento: 

Como condição prévia e indispensável ao recebimento dos Materiais e/ou Equipamentos, a 

FISCALIZAÇÃO procederá uma cuidadosa verificação do que foi fornecido, com o objetivo de 

constatar se efetivamente foram fornecidos todos os itens, em conformidade com as 

especificações técnicas estabelecidas. 

 

2.1 Recebimento Provisório: 

O Recebimento Provisório será lavrado em documento, desde que tenham sido entregues, sob 

a supervisão da FISCALIZAÇÃO, com sua respectiva documentação técnica, inclusive os 
Manuais Técnicos, os Certificados de Garantia de seus Fabricantes, e ainda, os Certificados de 

Conformidade do Produto da ABNT, caso se aplique. 

 

2.2 Recebimento Definitivo: 

Em até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, a FISCALIZAÇÃO fará a conferência 

do material recebido com base nas Especificações Técnicas do objeto. 

Em caso de perfeita aderência às especificações, a FISCALIZAÇÃO emitirá Termo de 

Recebimento Definitivo. 
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Em caso de incompatibilidade, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição dos itens 

fora de conformidade, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da 

comunicação da FISCALIZAÇÃO. 

 

III) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

1. Aspectos Gerais: 

Todos os componentes, materiais, suprimentos e acessórios fornecidos devem ser novos, de 

primeira qualidade e constar da linha de produção atual dos fabricantes. A relação dos 

materiais e/ou equipamentos, suas quantidades e requisitos técnicos mínimos se encontram 
abrangidas neste Termo de Referência e na Planilha Orçamentária proposta para sua 

aquisição.   

As montagens e instalações dos mesmos, caso se aplique, deverão seguir rigorosamente as 
recomendações do Fabricante em consonância com a FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA. 

Não serão aceitas medidas diferentes do que estão descritos neste termo de referência. Todas 

as medidas deverão ser conferidas “in loco”, e posteriormente comparadas com as 
especificadas. 

Caso haja algum tipo de incompatibilidade nas dimensões reais dos materiais, em relação ao 

especificado, comunicar diretamente a FISCALIZAÇÃO, para devidas providencias. 

A CONTRATADA deverá entregar os materiais e/ou equipamentos, no local especificado pela 

FISCALIZAÇÃO, sendo responsável pelo transporte horizontal e vertical, se houver, até o local 
designado. 

Não será aceito nenhum material e/ou equipamento, que não esteja descrito neste caderno, 
salvo pré-determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

Não serão aceitos materiais e/ou equipamentos usados, avariados, sujos, riscados, em mal 

estado de conservação, amassados ou que possua qualquer tipo de defeito. 

Todos os materiais e/ou equipamentos descritos neste caderno, deverão estar novos e em 

perfeitas condições a serem instalados. 

O fornecedor do produto deverá encaminhar uma garantia contratual, caso se aplique, por 

meio de um termo escrito, que deverá constar: 

- No que consiste a garantia; 

- Qual seu prazo de validade; 

- Qual lugar ela deve ser exigida; 

- Qual a cobertura da garantia. 

Deve ser observado a eficiência com que o produto executa sua função, a facilidade de 
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manutenção, a limpeza entre outros. 

 

2. Modelo dos Materiais – Tablado para Palco: 

A seguir apresentamos um Modelo dos Materiais – Elementos de Fixação, seguido de sua 

especificação técnica, para o devido embasamento da composição das Propostas Comerciais. 

 
2.1 Especificações Técnicas:    

• Plataforma Telescópica (Praticável) 2.000mm X 1.000mm: 

 

 

 

 

 

 

 

                        Imagem Ilustrativa. 

Características: 

- Plataformas Telescópica (Praticável), em alumínio fabricado com perfis estruturais em alumínio com 
alavancas de Travamento na sua parte inferior, peças de fixação em aço e piso em compensado naval 
em Madeira Plastificada; 

- Dimensões: 2.000mm de comprimento X 1.000mm de largura, sem pés; 

- O sistema poderá ser acoplado com 04 (quatro) pés telescópicos, através de 04 (quatro) alavancas de 
travamento, que através de manoplas de regulagens de altura, permitam o movimento vertical da 
plataforma, de forma mecânica; 

- Quando há necessidade de uma área maior, as plataformas são posicionadas umas ao lado da outra 
e travadas entres si por intermédio de travas de encaixe rápido. Este sistema torna o conjunto seguro 
e estável; 

- Capacidade de Carga do Tablado: 750 kgf / m² (Resultante = 1.500 kgf); 

- Todo o material em alumínio é fabricado a partir de perfis extrudados na liga ASTM 6351-T6 e/ou 
6082-T6. 

- Garantia do Produto: Mínima 12 (doze) meses; 
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- Abaixo segue uma relação de material que compõe o praticável, além de alguns desenhos 
ilustrativos; 

ITEM DESCRIÇÃO DO COMPONENTE QTDE 

100 Plataforma telescópica 2.000mm x 1.000mm sem pé com forração 01 

101 Plataforma telescópica 2.000mm x 1.000mm sem pé 01 

102 Compensado madeira 1.992mm x 992mm x 25mm (naval) 01 

103 Revestimento para plataforma 2.000mm x 1.000 mm 01 

104 Conjunto perfil da mesa 2.000mm x 1.000mm 01 

106 Perfil de alumínio tub. 98mm x 32mm - 2L 45º 2.000mm 02 

107 Plataforma telescópica 2.000mm x 1.000mm s/ pé (madeira plastificada) 01 

108 Compensado madeira 1993 x 993 mm x 24 mm antiderrapante/ 1L Plast. 03 

06 Perfil de alumínio tub. 98mm x 32mm - 2L 45º 1.000 mm 02 

08 Cantoneira de alumínio 50mm x 4mm - 68,8 mm 04 

09 Suporte extrudado do pé da plataforma  04 

10 Arruela de aço lisa Ø5/16” (Ø8,7 x Ø20 x 1,2mm) 08 

11 Parafuso de aço cab. sext. UNC 5/16” x ½” 08 

12 Parafuso aço auto atarr. cab. Chata fenda phillips 4,2mm x 38mm 16 
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• Pé Telescópico Regulável de 800mm até 1.400mm: 

 

 

 

 

 

 

                        Imagem Ilustrativa. 

Características: 

- Pé telescópico regulável de 800mmX1.400mm, em tubo quadrado de alumínio de 60x60mm; 

- Sistema de travamento através de parafuso e porca de aço; 

- Provido de sapata de borracha para proteção em contato com o solo; 

- Abaixo segue uma relação de material que compõe o pé telescópico, além de um desenho 
ilustrativo; 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO COMPONENTE QTDE 

104 Manopla pé do praticável M10 01 

204 Arruela de aço lisa Ø10 mm (Ø10,5 x Ø30 x 2,5 mm) 02 

205 Chapa de aço lisa – 44mm x 19mm x 3mm (pé telescópico) 02 

206 Parafuso aço cab. Francês – M10 x 25mm 02 

207 Porca de aço sext. M 10 (8.0) 01 

208 Parafuso de aço cab. Cilind. Sext. Int. M5 x 10 mm 01 

209 Porca de aço sext. Auto-trav. c/ nylon M5 01 

210 Pé de borracha praticável (cor cinza) 01 

211 Chapa de alumínio lisa 52mm x 52mm x 1 mm 01 

212 Arruela de aço lisa Ø5 mm (Ø5,3 x Ø15 x 1,2mm) 02 

213 Rebite de alumínio repuxo 4,8mm x 16 mm, cabeça abaulada 02 

300 Pé telescópico de 800mm a 1.400 mm 01 

301 Perfil de alumínio tub. 52mm x 52mm – 750mm (p. interna) 01 

302 Tubo de alumínio quadrado 60mm x 3,5mm – 710 mm (p. externa) 01 
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- Desenho ilustrativo Pé Telescópico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Suporte de União dos Pés Telescópicos: 

 

 

 

 

 

 

 

                        Imagem Ilustrativa. 

Características: 

- Suporte união para pés telescópicos, com sistema de encaixe tipo macho e fêmea; 

- Feito em perfil chato de alumínio dobrado, com parafuso e porca borboleta para fixação e aperto; 
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• Trava de Encaixe para União de 02 (dois) Praticáveis: 

 

                           Imagem Ilustrativa. 

Características: 
- Trava de encaixe para união de praticáveis; 
- Tem a função de unir duas plataformas (praticáveis), através de um sistema de expansão fixado nos 
perfis de borda da plataforma; 
- Trava expansiva em alumínio com regulagem por chave tipo estrela ou allen; 
 

• Guarda Corpo de Alumínio 2.000mmX1.000mm: 

 

 

 

 

 

 

                          Imagem Ilustrativa. 

 
Características: 

- Guarda corpo de alumínio fabricado com perfis soldados, com o objetivo de proteger e resguardar 
pessoas, que circulam em plataformas elevadas, ou em estruturas afins; 

- Dimensões: 2.000 de largura x 1000 mm de altura; 

- Material: Constituído de quadro estrutural interligado por travessas verticais em alumínio, provido de 
duas colunas, com manopla para aperto; 

- Travessas: Fabricado com tubo redondo Ø3/4” com dimensão de 980 mm; 

- Colunas: Fabricado com tubo quadrado 40mm, com dimensões de 1.208, 90 e 234 mm; 

- Manoplas: Manopla de baquelite com parafuso especial – M10; 
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- Todo o material em alumínio é fabricado a partir de perfis extrudados na liga ASTM 6351-T6 e/ou 

6082-T6; 

- Alta resistência mecânica e boa resistência à corrosão; 

- Todos os processos de soldagem e soldadores são qualificados de acordo com a norma “AWS D.1.2 / 
D1.2 M”; 

- A montagem das estruturas são executadas pelo processo “GMAW” segundo “IE-006”; 

- A soldagem das estruturas são executadas pelo processo “GTAW” segundo “IE-005”; 

 

- Abaixo um modelo de desenho esquemático do guarda corpo em alumínio: 
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• Escada Articulável em Alumínio, com 7 Degraus, Altura Variável de 800mm à 1.400mm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens Ilustrativas. 

Características: 

- Escada articulável em fabricada em estrutura de alumínio; 

- Composta de 7 (sete) degraus, e altura variável regulável de 800mm à 1.400mm; 

- Degraus em chapa de alumínio antiderrapante; 

- Leves, resistentes, de fácil montagem e desmontagem; 

- Possui guarda corpo em tubo de alumínio e sistema de fixação ao praticável; 

 

3. Disposições Gerais e Informações Complementares: 

Informações, dúvidas ou demais esclarecimentos podem ser solicitadas para o Setor de 

Engenharia (SENGE) – (91) 4009-4931/4982. 

 

4. Centro de Responsabilidade: 

 
 

 

Roberto Alexandre Pereira Nemer  
Assessor de Engenharia 

Mat. 01873 SESI – DR- PA  

 

UNIDADE CENTRO DE RESPONSABILIDADE 

SESI Almirante Barroso Belém 16.01.06 Mobilização nacional e Regional 3.06.01.03.05 


