TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX e CAMA BOX COM CAMA EXTRA ARTICULADA PARA O
HOTEL SESC PORTO CERCADO - MT
1. OBJETIVOS
Destinam-se as especificações técnicas presentes, orientar e apresentar dados para
fornecimento de camas box e camas box com cama extra articulada destinados ao Hotel Sesc
Porto Cercado – HSPC conforme especificações anexas.
2. LOCALIZAÇÃO
Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC, localizado na Rodovia Poconé, km 43, s/n, Distrito Porto
Cercado - Poconé/MT.
3. OBJETO
Fornecimento de camas box e camas box com cama extra articulada, cujos detalhamentos estão
neste termo de referência. Sendo que os modelos ofertados deverão seguir as características
solicitadas, podendo ser similar desde que composto com o mesmo material indicado,
característica estética semelhante ao descritivo técnico informado.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:
 Colchão do conjunto cama box:
Dimensões: De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm
Altura colchão: De 23 a 27 cm
Uso: Double face (dos dois lados)
Peso suportável: Mínimo 120 kg
Tecido: JACQUARD MISTO -Tecido maquinetado
Cor do tecido: Bege
Composição do tecido: 33% ALGODÃO 47% POLIÉSTER,
Gramatura do tecido: Mínimo 142G/M2.
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Tipo de tratamento: Mínimo Antiácaros e retardante de chamas
Tipo de Espuma: Mínimo 02 camadas de 10mm em cada face
Densidade da espuma: D-20 a D-33 em ambas as faces
Tipo de estofamento: Mínimo 01 lâmina de espuma convencional D-26 de 20mm mais uma manta de
feltro resinado de 3 mm com 500 g/m2 em cada face.
Sistemas de mola: Mínimo molas bicônicas (bonnel) ou Tripower Bonel
Sistema de bordas laterais: Mínimo em aço de 4,5 mm, com reforços estabilizadores e molas nos
cantos.
Sugestão de Marca: Onix, Ortobom, Americanflex, Sertha

 BOX DA CAMA BOX (SUPORTE)
Dimensões: De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm (Precisa ser o mesmo tamanho que o colchão)
Altura da base: Mínimo 22 cm
Peso suportável: Mínimo 120 kgs
Tecido: JACQUARD MISTO
Cor do tecido: Bege
Composição do tecido: 33% ALGODÃO 47% POLIÉSTER,
Gramatura do tecido do revestimento: Mínimo 142G/M2, agulhado com manta antiderrapante de
gramatura 160 g/m2
Estofamento: mínimo de 01 manta de feltro resinado de 3 mm com 500 g/m2
Estrutura interna: Mínimo Madeira em eucalipto tratada com anticupim e sua origem de
reflorestamento com certificado.
Pés do box: De 11 a 13 cm
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 CAMA BOX COM CAMA EXTRA ARTICULADA
COLCHÃO: Vide especificações da CAMA BOX
BOX: Vide especificações do BOX, DA CAMA BOX, porém abertura para acoplamento da cama extra
articulada

 CAMA EXTRA ARTICULADA:
Espuma: Mínimo densidade D-28
Estrutura: Madeira em eucalipto tratada com anticupim e sua origem de reflorestamento com
certificado.
Pés articulados: Em madeira
Pés articulados / Cintas: Cintas de segurança para amarração dos pés ao ser aberta

CRITÉRIOS AVALIATIVOS A SEREM UTILIZADOS NA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE
MARCAS/MODELOS
Item 01: CONJUNTO CAMA BOX – SEM CAMA ARTICULADA
Critérios
01. Dimensões: De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm
02. Densidade da espuma colchão: De D-20 a D-33 em ambas as

Padrão Avaliativo
( ) Atende
( ) Não atende

faces

( ) Atende
( ) Não atende

03. Capacidade de Peso: 120 Kg no min.

( ) Atende
( ) Não atende

04. Tipo de tratamento: Mínimo Antiácaros e retardante de

chamas

( ) Atende
( ) Não atende

05. Altura DO BOX: Mínimo 22 cm

( ) Atende
( ) Não atende

06. Estrutura interna BOX: Mínimo Madeira em eucalipto

tratada com anticupim e sua origem de reflorestamento com ( ) Atende
( ) Não atende
certificado.
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Item 02: CONJUNTO CAMA BOX – COM CAMA ARTICULADA
Critérios
01. Dimensões: De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm
02. BOX: abertura para acoplamento, guarda da cama extra

Padrão Avaliativo
( ) Atende
( ) Não atende

articulada

( ) Atende
( ) Não atende

03. Capacidade de Peso: 120 Kg no min.

( ) Atende
( ) Não atende

04. Pés articulados/Cintas: Cintas de segurança para amarração

dos pés ao ser aberta

( ) Atende
( ) Não atende

05. Espuma da cama extra articulada: Mínimo densidade D-28

( ) Atende
( ) Não atende

4. NORMAS GERAIS
Deverão ser observadas na execução dos serviços todas as recomendações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 15.413, exigências das concessionárias locais dos
serviços públicos, especificações e recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à
forma correta de aplicação e legislação vigentes, em nível Municipal, Estadual e Federal.
5. PRAZO
O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalação, será de 30 dias
contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida.
6. DA GARANTIA
O prazo de garantia para o objeto especificado não deverá ser inferior 03 meses contra
defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de
entrega. O prazo de garantia deve contar a partir do recebimento final do mobiliário.
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7. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetivado em parcela única, mediante crédito em conta corrente, após o
atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia
verificação da regularidade fiscal da licitante vencedora.
8. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Todos os materiais deverão estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, exigências das concessionárias locais dos serviços públicos, especificações e
recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à forma correta de aplicação e legislação
vigentes, em nível Municipal, Estadual e Federal.
Atender prontamente todas as solicitações contidas neste Termo de Referência.
Entregar no Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC, localizado na Rodovia Poconé, km 43, s/n,
Distrito Porto Cercado - Poconé/MT.
A proposta orçamentária apresentada pela Contratada deverá incluir todas as despesas
necessárias para se obter com eficiência o objetivo, referente aos custos de mobilização,
desmobilização, encargos, taxas, hospedagem e ferramental.
O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não isentará a
CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados,
especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizado.
A empresa CONTRATADA deverá apresentar documentação que comprove a certificação da
madeira utilizada na fabricação do mobiliário.
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