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AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 21733/2013 

 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 

BID/MARCHE/COSMOB 

Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva de 

Madeira-Móveis na Região Amazônica Brasileira  

Projeto BRA/07/013 

 
1. A República Federativa do Brasil recebeu uma doação do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID (cooperação técnica não reembolsável ATN/ME 10104 BR) com 
o objetivo de gerar condições favoráveis à competitividade e ao desenvolvimento 
empresarial sustentável da cadeia produtiva de madeira e móveis na região amazônica 
sob a coordenação e em decorrência de acordo de cooperação técnica com o SEBRAE. 
Pretende aplicar parte dos recursos na contratação de empresa especializada para a 
Customização de máquinas e equipamentos para implantação de uma Solução 
Integrada de Laboratório de provas e análises para o segmento de madeira e 
móveis e a capacitação dos profissionais que atuarão na solução, visando 
alcançar os resultados intermediários e finalísticos Projeto: Programa de 
Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis da Região 
Amazônica, sob a gestão do SEBRAE no Amazonas por meio da Unidade de 
Acesso a Inovação e Tecnologia. O laboratório ficará situado no DIMPE – Distrito 
Industrial de Micro e Pequenas Empresas com uma área de 450 m2. 
 

2. Os serviços objeto desta Manifestação de Interesse compreendem a aquisição dos 
seguintes produtos:  
 
1 – Equipamento para ensaios estáticos e de estabilidade. 

 
Ensaios que deverá atender: 
• Cadeiras de escritório: NBR 13962:2006 
- Ensaios de estabilidade 
- Carga estática vertical em cadeira com apóia braços  
- Carga estática horizontal para frente nos pés de cadeiras  
- Carga estática horizontal lateral nos pés de cadeiras  
• Mesas de escritório: NBR 13966:2008 
- Estabilidade sob carga vertical  
- Estabilidade com gaveta aberta  
- Resistência sob força vertical  
• Móveis escolares: NBR 14006:2008 
- carga estática vertical de mesas  
- estabilidade de mesas  
- carga estática no assento de cadeiras  
- estabilidade de cadeiras  
- conexão em rede elétrica monofásica 220V - 60Hz 

2 - Equipamento para fadiga do assento e encosto de cadeiras 
Escolares e Sofás com 2 postos de trabalho. 
 
Ensaios que deverá atender: 
- Mobiliário escolar: NBR 14006:2008 
- Fadiga no assento  
- Fadiga no encosto  
- Móveis estofados – Sofás: NBR 15164:2004 
- Ensaio de fadiga sobre o assento  



 2 

- Ensaio de fadiga sobre o assento  
- Conexão em rede elétrica monofásica 220V - 60 Hz 
- frequência: (15+/-5) ciclos/ minutos. 
 
3 – Equipamento para ensaio de durabilidade de rodízios de 
cadeira de escritório e durabilidade de ponteiras de cadeiras escolares. 
 
Os Ensaios que deverá atender: 
- Cadeiras de escritório: NBR 13962:2006 
- Durabilidade ao deslocamento de rodízios  
- Mobiliário escolar: NBR 14006:2008 
- Ensaio das ponteiras dos pés da cadeira  
- Conexão em rede elétrica monofásica de 220V - 60 Hz 
- frequência: (10 +/- 2) ciclos/minutos. 
 
 
4 – Equipamento para ensaios de impacto verticais e para ensaio de impacto 
pendular 
 
Os Ensaios que deverá atender: 
-  Mobiliário escolar: NBR 14006:2008 
- Ensaio de impacto vertical na mesa  
- Ensaio de impacto vertical no assento  
- Ensaio de impacto no encosto  
- Conexão em rede elétrica monofásica 220V - 60Hz. GO – CEP: 74645-070 – 
Telefone: (62) 3219-1390/1377 – Fax: (62) 3219-1461 
E-mail: licitacao@sistemafieg.org.br – Homepage: www.sistemafieg.org.br 
5 – Equipamento para ensaio de fadiga e carga estática vertical e para ensaio de 
fadiga e carga estática horizontal 
 
Ensaios que deverá atender: 
- Cadeiras de escritório: NBR 13966:2006 
- Ensaio de resistência sob aplicação de força vertical  
- Ensaio de fadiga vertical  
- Ensaio de resistência sob aplicação de força horizontal  
- Ensaio de fadiga horizontal  
- Conexão em rede elétrica monofásica 220 v- 60 Hz 
- frequência 5 a 10 ciclos/minutos e frequência (10+/-5) ciclos/minutos. 
 
6 – Equipamento para ensaio de carga estática vertical e horizontal com braço 
articulado para abertura e fechamento de portas. 
 
Ensaios que deverá atender: 
- Móveis estofados – Sofás: NBR 15164:2004 
- Ensaio de carga estática sobre o pé da frente  
- Ensaio de carga lateral sobre os pés  
- Cadeiras e banquetas – ISO 7173:1989 
- Carga estática horizontal nos braços para os lados  
- Carga estática nos pés frontais  
- Carga estática nos pés laterais  
- Carga estática diagonal na base  
- Móveis para escritório – Armários: NBR 13961:2010 
- Ensaio de durbilidade de portas com pivotamento vertical  
- Ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos  
- Conexão em rede elétrica monofásica 220 v- 60 Hz 

Todos os equipamentos devem possuir: 
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ELETRICA 
 
- Desenvolvimento do projeto elétrico. 
- Painel de comando em chapa de aço carbono pintada em bege Rall 1014; 
- Fonte de alimentação para comando (24vcc); 
- Bornes fusíveis para proteção de entradas, saídas, circuito de segurança; 
- Canaletas anti-chamas para alojamento dos cabos de comando e força; 
- Régua de bornes para interligação dos componentes de campo com os 

componentes internos; 
- Chave geral na lateral do painel para alimentação elétrica; 
- Montagem padrão conforme norma interna do cliente; 
- Entrada dos cabos por eletrocalha; 
- Borne comum de 24 Vcc e 0 Vcc; 
- Trilho DIN para montagem dos componentes; 
- Identificação em etiquetas impressas conforme I/O discretas do CLP; 
- Desenvolvimento de software para o equipamento conforme necessidade do cliente. 

O software será estruturado conforme padrão ITRA; 
- Painel de comando em chapa de aço carbono pintada em bege Rall 1014; 
- A instalação elétrica seguirá as normas internas do cliente; 
- Torre de sinalização para identificação da aprovação do ultimo produto reprovado; 
- CLP TPW-03 
- Modulos de I/O’s para abranger todo o sistema; 

 
 
- CADA EQUIPAMENTO DEVERÁ TER O SEU PAINEL INDEPENDENTE CONFORME 
O DESCRITO ACIMA. 
 
- OS EQUIPAMENTOS TERÃO UMA (01) CÉLULA DE CARGA MÓVEL QUE 

ATENDERÁ A MEDIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MANUALMENTE. 
 
7. Capacitação dos Profissionais que Atuarão na Referida Solução 
 
3. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD é a agência 
especializada que assessora o SEBRAE na execução do Programa e convida 
empresas e instituições (consorciadas ou não) a apresentarem seu interesse em 
prestar os serviços solicitados. As empresas/instituições interessadas deverão 
apresentar informação que indique que estão qualificadas para fornecer os serviços 
(descrição de trabalhos similares, experiência em condições similares, disponibilidade 
de pessoal que possua os conhecimentos pertinentes, dentre outras informações). As 
empresas/instituições poderão associar-se visando melhorar suas qualificações. 
 
4. As empresas/instituições serão selecionadas de acordo com os procedimentos 
previstos na edição em vigor das Políticas para Seleção e Contratação de Consultores 
Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. As normas e orientações 
do BID, inclusive aspectos exigidos de documentação, deverão ser atendidas e 
rigorosamente respeitadas pelos consultores contratados. 
 
5. As empresas/instituições interessadas deverão apresentar, até o dia 18/07/2013 às 
18horas, por meio eletrônico ou em envelope lacrado ao PNUD, no endereço indicado 

a seguir, com o assunto “Projeto BRA/07/013 Manifestação de Interesse 
21733/2013”, correspondência oficial emitida em papel timbrado da entidade, 
devidamente assinada pelo representante legal, expressando interesse em realizar os 
serviços em questão, assim como fornecendo informações sobre as atividades da 
empresa, o perfil da equipe, os principais clientes e os trabalhos realizados correlatos ao 
objeto da presente solicitação de Manifestação de Interesse. 
 
6. As empresas/instituições deverão submeter suas manifestações de interesse em 
português. 
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Endereço: 
Manifestação de Interesse Nº 21733/2013 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
A/C: Unidade de Compras 
Endereço: Setor de Embaixadas Norte (SEN) Quadra 802, Conjunto C - Lote 17 
CEP: 70800-400   Brasília-DF 
Tel: 55 61 3038-9300 Fax: 55 61 3038-9010 
Correio Eletrônico: pnudlicitacoes@undp.org Portal: https://www.undp.org.br/licitacoes 
 

 
 

Brasília, 04 de julho de 2013. 
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