






















Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 003/2016

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO

PARÁ

1.TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO DA COMPRA:

Termo  de  Referência  para  aquisição  de  móveis  de  escritório  para  o
Gabinete  da  Procuradora  Geral  deste  MPCM/PA,  conforme  quantitativo  e
especificações abaixo.

2.OBJETIVOS:

Aquisição  de  mobiliário  para  o  prédio  anexo  deste  MPCM/PA,  que  irá
abrigar o Gabinete da Procuradora Geral, assessorias e auditório.

3.QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES:

3.1 - LOTE 01 

3.1.1 POLTRONA COM BASE GIRATÓRIA: 02 Unidades

Dimensões: 670 x 680 x 760 mm (L X P X H).
Dimensões do Assento: 470 x 535 x 150 mm (L X P X H).
Altura do Assento em Relação ao Piso: 440 mm

Assento moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto
em madeira compensada com espessura de 15 mm, estofado em espuma de
poliuretano injetado de densidade entre 20 e 30 kg/m³, moldado sob pressão
expandido  por  água,  sem  a  utilização  de  solventes  tóxicos,  revestido  em
tecido.

Estrutura única entre encosto e braços. Composta por arco em forma de “C”
superior  e  inferior,  produzidos  MDP  (espessura  25mm)  unidos  através  de
travessas  verticais  produzidas  em  MDP  (espessura  25mm)  e  2  chapas  de
fixação em aço dobradas em “L” sob o assento nas extremidades (3,3mm de
espessura).  Toda  a  estrutura  do  encosto  é  fechada  por  chapa  acartonada
(gramatura  40  e  espessura  1,9mm)  revestida  por  espuma  de  poliuretano
injetado e expandido em água (espessura 10 a 40mm) com densidade entre 20
e 30 kg/m³. Revestido em tecido, vinil ou couro, fixado por grampos.

Estrutura  Giratória,  composta  por  base  inferior  de  Ø490mm  (espessura
6,3mm),  tubo  central  interno  (espessura  1,5mm),  tubo  central  externo
(espessura  2,2mm)  e  base  superior  Ø240mm  (espessura  4,7mm),  todos
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produzidos em aço com acabamento em pintura. O conjunto é fixado através
da base superior na alma do assento por 4 parafusos M6x35mm.

O  encosto  é  unido  no  assento  através  de  chapa  em  aço  de  fixação  do
encosto/braço por 2 parafusos M6x20mm de cada lado.

Todas  as  peças  metálicas  utilizadas  no  processo  de  fabricação  recebem
tratamento desengraxante, à quente, por meio de aspersão e tratamento de
fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura
eletrostática  epóxi-pó  com  polimerização  em  estufa  na  temperatura  de
aproximadamente 210ºC. 

3.1.2 POLTRONA DIRETOR COM ASSENTO E ENCOSTO EM TELA (SEM
ENCOSTO DE CABEÇA): 08 UNIDADES
 
Poltrona giratória de espaldar alto, composta em tela no assento e encosto à
base de poliéster  de alta  resistência.  Provida  de braços com regulagem de
altura e com apoio em poliuretano.  O Mecanismo deve possuir  movimentos
sincronizados proporcionando maior conforto ao usuário, regulagem de altura
por sistema pneumático. 

Estrutura  injetada em resina de engenharia,  com rodízios  em termoplástico
copolímero de alto desempenho, de duplo giro. 

Encosto com estrutura fabricada em resina de engenharia  injetada em alta
pressão, termoplástico, de alta resistência mecânica, formando uma moldura
para  a  superfície,  que  é  em  material  elástico,  fixada  sob  pressão,  sem
utilização de espuma ou similares. A tela flexível aberta à base de poliéster, é
confeccionada  nas  cores  cinza  grafite,  ou  preto,  ou  similar.  Apoio  lombar.
Dimensões aproximadas do apoio lombar: 200 mm de largura X 100 mm de
altura.
 
O  encosto  interligado  ao  mecanismo de  inclinação  através  de  duas  hastes
maciças, na mesma resina da estrutura, com vão de distanciamento entre si
variando  de  65  mm  a  85  mm  e,  fixadas  ao  mecanismo  através  de  dois
parafusos cada haste, alojados em orifícios receptores internos e cobertos por
capa termoplástica de acabamento, não deixando nenhuma sobressaliência à
superfície. Dimensões do encosto: largura de 465 mm e altura mínima de 540
mm. 

Assento com estrutura fabricada em resina de engenharia  injetada em alta
pressão, termoplástico, com revestimento em tela aberta à base de poliéster.
Dimensões mínimas de 500 mm de largura  e 500 mm de profundidade de
superfície. Borda frontal do assento curvada para baixo e provida de espuma
injetada.
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Mecanismo  para  reclinação  de  assento  e  encosto  do  tipo  sincronizado  e
excêntrico, permitindo angulação de assento e encosto na proporção de 2:1
(para  cada  dois  graus  no  encosto,  o  assento  reclina  um  grau),  com  sub-
plataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com
posterior  aplicação  de pintura  epóxi  pó na  cor  preta,  com plataforma para
fixação  do  assento  em chapa  de  aço  carbono  possui  ponto  de  articulação
deslocado em relação ao eixo de rotação da poltrona. 

Acionamento do pistão à gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do
assento por meio de alavanca independente, situada ao lado direito do usuário.

Acionamento do movimento de reclinação sincronizada de assento e encosto
por meio de alavanca independente, localizada do lado esquerdo do usuário,
com possibilidade de travamento do movimento de reclinação em 05 pontos
(incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto
para encosto e provido de manípulo localizado na lateral direita, injetado em
termoplástico,  para  ajuste  do  coeficiente  elástico  da  mola  que  tenciona  o
movimento  de  reclinação,  permitindo  várias  tensões  diferentes  para  o
movimento de reclinação sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização
do produto por usuários de biótipos distintos, proporcionando classificação tipo
A para a cadeira operacional, conforme Tabela 1, de classificação de cadeiras
operacionais, presente na ABNT NBR 13962/06. 

Ajuste milimétrico de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo
pneumático, com caixa de alojamento de curso cilíndrica, confeccionada em
aço carbono,  acabamento em pintura eletrostática  totalmente automatizada
em epóxi pó preto com tratamento anti ferruginoso, revestindo totalmente a
coluna, conificada para melhor acoplagem por sistema de cone Morse na base
05 hastes giratória. Pistão em conformidade com norma DIN 4550. Movimento
de rotação da coluna sobre rolamento de esferas, garantindo a resistência ao
desgaste e o mínimo atrito. 

Base para a cadeira com 5 patas fabricadas pelo processo de injeção em resina
poliamida 6.6 com 30% de  fibra de vidro, com características excepcionais de
tenacidade, resistência mecânica, resistência a brasão dos calçados e produtos
químicos. Alojamento para fixação dos rodízios com diâmetro padrão de 11 mm
injetados  na  base  dispensando  assim o  uso  de  buchas  plásticas  .  Sistema
preciso de acoplamento a coluna central através de cone Morse, facilitando
assim possíveis reparos. Dotada de 5 rodízios duplos de 60 mm de diâmetro
mínimo de roda,  injetado em  poliamida 6.6 com 30% de  fibra de vidro, do
tipo anti risco, com pino vertical em aço trefilado 1010 e 1020 com diâmetro de
11 mm com anel expansor para fixação do mesmo a base. 

Braços com corpo e suporte  de fixação injetados  em termoplástico  de  alto
desempenho na cor preta, com regulagem de altura, em no mínimo 6 posições.
Braços  fixados  ao  estrutural  do  assento  através  de  3  parafusos.  Os  apoia-
braços são injetados em poliuretano integral, pré polímero termofixo, na cor
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preta,  com dimensões:  largura mínima de 75 mm e comprimento 230 mm,
fixados ao corpo do braço através de dois parafusos na parte inferior do apoio. 

 - Certificado de Qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na
montagem da cadeira deverá apresentar Certificação de Serviço ABNT para
produção de componentes para cadeiras conforme NBR 13962:2006. 

   3.2 – LOTE 02

3.2.1  POLTRONA  DE  AUDITÓRIO  COM  ASSENTO  E  ENCOSTO  AUTO-
REBATÍVEIS, COM BRAÇO E PRANCHETA: 45 UNIDADES

Estrutura em  dois  tubos  de  aço  carbono,  de  seção  elíptica,  medindo,  no
mínimo, 20 x 45 x 190 mm, em aço ABNT 1008/1020, dispostos em ângulo, no
sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm,
com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. 

Possui ainda diversos componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e
chapas  comerciais,  de  diversas  bitolas,  para  fixação  do  conjunto  de
mecanismos,  bem como  para  fixação  dos  apoia  braços  e  para  executar  a
interligação  longitudinal  entre  os  tubos  elípticos.  Todos  os  componentes
fundidos por meio do processo Metal Inert Gas, livre de respingos ou defeitos
de  solda.  Tais  componentes  são  tratados  com  banho  desengraxante,
decapagem  e  acabamento  com  pintura  do  tipo  epóxi-pó,  aplicada  por
deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC.

Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis
injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o
fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do
apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260
mm  de  largura,  no  mínimo,  ao  passo  que  os  painéis  de  fechamento  das
centrais perfazem o fechamento de baixo do apoia braço até o mecanismo de
rebatimento  de  assento  e  encosto,  ficando  aberta  a  parte  inferior  das
estruturas centrais, para melhor ventilação intra fileiras. 

Assento e encosto auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado com
buchas de poliacetal ou poliamida auto lubrificante, eixos e duas engrenagens
e  mola  de  tração.  Estruturais  em  madeira  compensada  multilaminada  de
formato anatômico, com espessura mínima de 13,5 mm e suportes de fixação
ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de
solda  MIG  que  são  tratados  com  banho  desengraxante  e  decapagem  e
acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com
cura em estufa temperatura superior  à 200ºC.   Acabamento em blindagem
termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado,
que perfaz  o  acabamento e proteção  inclusive  das  bordas,  além de contra
encosto e contra assento. No caso do contra encosto, observando a poltrona na
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porção  traseira  do  encosto,  não  há  subdivisão  da  contra  capa  plástica  e
suporte do encosto, esteticamente, o observador só percebe uma contra capa
injetada em polipropileno que perfaz todo o contra encosto, em peça única. 

Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto
com  espessura  média  de,  no  mínimo,  40  mm,  com  estética  quadrada,
demonstrando tendências globais em design de assentos para espectadores.
Possui  conformações  transversais  e  longitudinais  no  encosto  para  apoio  da
região  lombar  do  usuário,  bem como característica  de  pouca  ou  nenhuma
conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de 2

borda  frontal  arredondada  para  não  prejudicar  a  circulação  sanguínea  dos
membros  inferiores  do usuário,  bem como encosto provido de conformação
anatômica  para  apoio  da  região  lombar  do  usuário  (em  consonância  com
disposto no item 17.3.3, alíneas b), c), e d) da Norma Regulamentadora nº 17
do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de
1990). 

Braço  e  prancheta apoia  braço  integrado  à  estrutura   metálica  central  ou
lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em
Poliuretano do tipo integral, termofixo, pré-polímero, com alma de aço, dotado
de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal,
para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral. Tampo da prancheta
injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor
preta, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu
antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta.
Para guardar a prancheta dentro da lateral, o usuário deve escamotear o apoio
no sentido transversal e, em seguida, escamotear a prancheta para dentro da
lateral,  finalizando  com o  posicionamento  do  apoia  braço  em sua  situação
inicial de uso, quando a prancheta permanece escamoteada dentro da lateral. 
   

DIMENSÕES:
Largura da superfície do assento: 470 a 500 mm 
Profundidade da superfície do assento: 470 a 480 mm 
Extensão vertical do encosto: 710 a 730 mm 
Largura do encosto na região da borda superior: 430 a 450 mm 
Largura do encosto na região do apoio lombar: entre 470 e 480 mm 
Medida entre eixos: 560 a 610 mm 
Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando
fechado: 900 a 930 mm 
Profundidade total fechado: entre 335 e 370 mm 
 

3.3 – LOTE 03

3.3.1  ARMÁRIO  BAIXO  EM  BP  LISO  COM  TAMPO  CONJUGADO  COM
PRATELEIRAS:  02 UNIDADES
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Corpo composto por lateral, fundo e base, produzidos em MDP de 18mm de
espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico
de baixa pressão BP. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC
(1mm de espessura) ou lâmina de madeira (1mm de espessura), coladas pelo
processo hot melt. A base recebe 4 niveladores de altura compostos por rosca
M10  e  base  em  polipropileno.  A  regulagem  dos  niveladores  é  feita
internamente na base do armário, facilitando o manuseio. As laterais possuem
furação a cada 32mm para fixação de prateleiras.

Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e
inferior  revestidas  em  laminado  melamínico  baixa  pressão  (BP).  As  faces
laterais recebem borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) ou lâmina
de  madeira  (1mm  de  espessura),  coladas  pelo  processo  hot  melt.  Possui
dobradiças metálicas tipo zamak (liga metálica) de eixo externo que permitem
abertura das portas de até 270º, fechadura embutida tipo varão, de giro 180º
com  travamento  simultâneo  superior  (no  tampo)  e  inferior  (na  base).
Puxadores tipo alça de forma côncava, produzidos em zamak (liga metálica),
puxadores  tipo concha plástica injetados em ABS ou reto em alumínio com
acabamento  anodizado.  Portas  opção  em  vidro  composta  por  quadro  em
alumínio  extrudado  com  acabamento  anodizado,  vidro  de  5mm,  possui
dobradiças metálicas tipo zamak (liga metálica) de eixo externo que permitem
abertura das portas de até 270º e sem fechadura. Puxadores tipo alça de forma
côncava, produzidos em zamak (liga metálica), puxadores tipo concha plástica
injetados em ABS ou reto em alumínio com pintura alumínio.

Tampo Conjugado com altura 740mm sobreposto ao corpo, produzido em MDP
de 25mm com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico
baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC
(3mm de espessura), com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior
de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, coladas pelo processo hot
melt.  Opção de tampo para conjugar 2 (largura de 1600mm) ou 3 armários
(largura de 2400mm).

A fixação dos componentes do corpo é feita por tambores “minifix”, parafusos
“rapid”, pinos rastex e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças.

Acabamento: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação,
recebem  tratamento  desengraxante  a  quente  por  meio  de  aspersão  e
tratamento  de  fosfatização,  a  fim  de  constituir  um  substrato  seguro  para
aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na
temperatura de aproximadamente 210ºC. 

ACESSÓRIOS:
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Prateleiras produzidas em MDP de 18mm revestidas em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com fitas de borda reta produzidas
em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. A prateleira é
fixada  na  lateral  do  armário  através  de  peças  produzidas  em zamak  (liga
metálica). Os armários com alturas de 1610 e 2140mm são acompanhados de
1 prateleira fixa estrutural de 18mm no mesmo acabamento do corpo.

DIMENSÕES:

800x490x740mm (L x P x H) 
Lateral – 18x448x657
Fundo – 800x18x675
Base - 800x448x18
Tampo – 800x490x25
Portas – 390x18x673

3.3.2 MESA DE REUNIÃO: 01 UNIDADE

Tampo  em  formato  circular  produzido  em  MDP  de  25mm  de  espessura,
diâmetro de 1,20 m, com as faces superior e inferior revestidas em laminado
melamínico  de  baixa  pressão  BP  ou  lâmina  de  madeira  .  As  faces  laterais
recebem borda reta produzida em PVC (3mm de espessura), com raios de 3mm
nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de
ergonomia, coladas pelo processo hot melt.

Estrutura autoportante, composta por coluna central, chapas de fixação e base
circular.  Coluna  central  produzida  em  aço,  medindo  Ø102mm  (1,9mm  de
espessura). É fixada na extremidade superior, através de solda MAG, à chapa
de  fixação  do  tampo.  Chapas  de  fixação  produzidas  em  aço  medindo
40x250x50 (LxPxH) e 1,9mm de espessura. Base circular: em formato de disco,
produzida com 1 chapa de aço inferior com Ø 700mm, (6,36mm de espessura)
e  1  chapa  de  aço  de  acabamento  da  base  com  Ø  700mm,  (1,2mm  de
espessura), são unidas através de parafusos M6x12mm. 

O tampo é fixado na estrutura através das chapas de fixação do tampo por
buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos
M6x16mm. 

Todas  as  peças  metálicas  utilizadas  no  processo  de  fabricação,  recebem
tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de
fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura
eletrostática  epóxi-pó  com  polimerização  em  estufa  na  temperatura  de
aproximadamente 210ºC. 

DIMENSÕES:
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1200 x 740mm (Ø x H).

3.3.3 ARMARIO ALTO, 02 PORTAS COM 01 PRATELEIRA FIXA NA PARTE
SUPERIOR E 03 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS - DIMENSOES APROXIMADAS
DO ARMARIO: 0,80 X 0,49 x 2,10 m (LxPxH) – 01 (UMA) UNIDADE:

CORPO- Composto por lateral, fundo e base, produzidos em MDP de 18mm de
espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico
de baixa pressão BP. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC
(1mm  de  espessura),  coladas  pelo  processo  hot  melt.  A  base  recebe  4
niveladores de altura  compostos  por rosca M10 e base em polipropileno.  A
regulagem dos niveladores é feita internamente na base do armário, facilitando
o  manuseio.  As  laterais  possuem  furação  a  cada  32mm  para  fixação  de
prateleiras.

PORTA- Produzidas em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e
inferior revestidas em laminado melamínico baixa pressão BP. As faces laterais
recebem  borda  reta  produzida  em PVC  (1mm de  espessura),  coladas  pelo
processo hot melt. Possui dobradiças metálicas tipo zamak (liga metálica) de
eixo  externo  que  permitem  abertura  das  portas  de  até  270º,  fechadura
embutida tipo varão,  de giro 180º com travamento simultâneo superior (no
tampo) e inferior (na base). Puxadores tipo alça de forma côncava produzidos
em zamak (liga metálica).

TAMPO-  Sobreposto  ao  corpo,  produzido  em  MDP  de  25mm  com  as  faces
superior e inferior revestidas em laminado melamínico baixa pressão BP. As
faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (3mm de espessura), com
raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas
da ABNT de ergonomia, coladas pelo processo hot melt.

PRATELEIRA- produzidas em MDP de 18mm revestidas em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão BP, com fitas de borda reta produzidas
em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. A prateleira é
fixada  na  lateral  do  armário  através  de  peças  produzidas  em zamak  (liga
metálica), sendo 1 fixa estrutural e 3 de altura ajustável.
FIXAÇÃO- A união dos componentes do corpo é feita por tambores “minifix”,
parafusos “rapid”, pinos rastex e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as
peças.

ACABAMENTO- Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação,
recebem  tratamento  desengraxante  a  quente  por  meio  de  aspersão  e
tratamento  de  fosfatização,  a  fim  de  constituir  um  substrato  seguro  para
aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na
temperatura de aproximadamente 210ºC.

DIMENSÕES DO ARMARIO: 0,80 X 0,49 x 2,10 m (LxPxH) aproximadamente.
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4.CONSIDERAÇOES GERAIS:

- A forma de aquisição será POR LOTE;
-  As  empresas  vencedoras  da  licitação  deverão  respeitar  na  íntegra  as
especificações contidas neste Termo de Referência, não podendo, sob nenhuma
hipótese, entregar os materiais com especificação inferior à que está sendo
exigida;
- A validade das propostas deverá ser de 60 (sessenta) dias;
- O prazo de entrega dos materiais deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias
corridos após da assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho;
-  As empresas vencedoras da licitação deverão indicar formalmente na sua
proposta comercial a empresa responsável pela assistência técnica de fábrica
dos equipamentos na cidade de Belém;
- A garantia deverá ser de fábrica, com prazo mínimo de 05 (CINCO) anos para
os produtos, a contar da data da entrega dos materiais;

5.FORMA DE PAGAMENTO:

- O pagamento será feito em parcela única, em até 10 (dez) dias corridos após
a emissão do Termo de Recebimento, a ser emitido pelo funcionário designado
por este Ministério Público, após avaliação dos bens e de sua compatibilidade
com este Termo de Referência.

Belém, 15 de setembro de 2016

        _______________________________
         Engº Arthur Braga Chaves

    D.G.O - MPCM/PA
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