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TERMO DE REFERÊNCIA – PARA O FORNECIMENTO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 2 DA ESCOLA SESC POCONÉ.  

 

1. OBJETIVOS 

Destinam-se as especificações técnicas presentes, orientar e apresentar dados técnicos para o 

fornecimento de cadeiras, mesas e armários escolares, para nova escola de ensino 

fundamental II na unidade operacional do Sesc Pantanal - Centro de Atividades de Poconé 

(CAP), conforme especificações técnicas e projeto arquitetônico anexo. 

 

2. LOCALIZAÇÃO  

Centro de Atividades de Poconé – CAP, localizado na Avenida Generoso Ponce, s/n, Centro - 

Poconé/MT. 

 

3. OBJETO 

 

3.1 SALAS DE AULA 

ITEM DESCRIÇÃO FABRICANTE IMAGEM 
QTD

E 

01 

 
Mesa Individual, com apoio para 
pés, porta livros, gancho para 
mochila e porta lápis. 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção 
dos pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) 

Metadil, Linea 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

59 
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de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 
(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados 

Cores variadas 

• Tonalidade de verde: 28 
unidades; 

• Tonalidade de laranja: 
28 unidades;  

• Tonalidade de azul: 03 
unidades;  

 
Dimensões:  
 

Tampo: 600x450(±5) mm. 

Altura do tampo ao solo: 

760(±3)mm  

 
 

02 

Mesa Individual trapezoidal, com 
apoio para pés, porta livros, 
gancho para mochila e porta 
lápis. 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção 
dos pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 

Metadil, Linea 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

84 
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(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados 

Cores variadas 

• Tonalidade de vermelho: 
28 unidades; 

• Tonalidade de azul: 28 
unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 
28 unidades;  

 
Dimensões:  
 

Tampo: : 600x450(±5)mm. 

Altura do tampo ao solo: 

760(±3)mm  

 
 

03 

Cadeira sem braço, empilhável. 
  

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster.  

• Ponteiras de alta de 
polietileno de alta 
densidade com redutor 
de ruído. 

• Assento e encosto em 
Polipropileno resistente 
a alto impacto. 

Cores variadas 

• Tonalidade de verde: 37 
unidades; 

• Tonalidade de laranja: 
28 unidades;  

• Tonalidade de vermelho: 
38 unidades;  

• Tonalidade de azul: 13 
unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 
28 unidades;  

 
Dimensões: 
 

Assento: Largura 410(±3)mm, 
Profundidade 460(±5)mm. 
Encosto: Largura 430(±5)mm, 

Metadil, Linea 
Rica ou similar 

 

 
Imagem ilustrativa 
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Altura 280(±3)mm. Espessura 
mínima de 4(±0,5)mm. 
Altura cadeira: 460mm 

04 

Bancada Maker com rodizio, e 
suporte para tomada.  
 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção 
dos pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico.  

• Tomada central; 

• Rodizio em uma das 
laterais. 

 
 
Dimensões LxAxP: 220x92x80 
cm 

Metadil, ou 
similar 

 
Imagem ilustrativa 

02 

05 

Banqueta alta fixa com base fixa. 
Altura 75cm 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster.  

• Ponteiras de alta de 
polietileno de alta 
densidade com redutor 
de ruído. 

• Assento em Polipropileno 
resistente a alto 
impacto. 

Cores variadas 

• Tonalidade de verde: 30 
unidades; 

• Tonalidade de laranja: 
20 unidades;  
 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

50 
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06 

Banqueta baixa fixa com base 
fixa. Altura 46cm 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster.  

• Ponteiras de alta de 
polietileno de alta 
densidade com redutor 
de ruído. 

• Assento em Polipropileno 
resistente a alto 
impacto. 

Cores variadas 

• Tonalidade de amarelo: 
30 unidades; 

• Tonalidade de azul: 10 
unidades;  

 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

40 

07 

Mesa com tampo redondo. 
Diâmetro: 1,40m  
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção 
dos pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 
(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados 

 
Cor: branco 
 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 
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08 

Cadeira com braço e base com 
rodizio.  
 
 

• Estrutura com base de 
rodizio e ajuste de altura 
com sistema a gás. 
Base na cor preta. 

• Assento e encosto em 
Polipropileno resistente 
a alto impacto. 

 
Cores variadas 

• Tonalidade de verde: 1 
unidades; 

• Tonalidade de laranja: 1 
unidades;  

• Tonalidade de vermelho: 
2 unidades;  

• Tonalidade de azul: 2 
unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 
1 unidades;  

 
 
Altura regulável de 44 a 52 cm. 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

07 

09 

Mesa professor com gaveteiro 
(duas gavetas) 120x65 cm 
 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção 
dos pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo e fundo em MDP 
ultra (resistente a 
umidade) de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 
(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

07 
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• Com duas gavetas. 
 
Tampo e pés brancos e fundo 
com cores variadas 

• Tonalidade de verde: 1 
unidades; 

• Tonalidade de laranja: 1 
unidades;  

• Tonalidade de vermelho: 
2 unidades;  

• Tonalidade de azul: 2 
unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 
1 unidades;  

 
Dimensões: 
 
120x65 cm 
 
 

10 

Mochileiros com espaço para 08 
mochilas. Dimensões: 
122x140cm 
 

• Estrutura em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico 

 
Cores variadas a definir. 
 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

14 

11 

Mochileiros com espaço para 06 
mochilas. Dimensões: 92x140cm 
 

• Estrutura em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico 

 
Cores variadas a definir. 
 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

14 
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12 

Armário com prateleiras aberto. 
Dimensões: (LxPxA) 
90x45x140cm 
 

• Estrutura em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico 

 
Cores variadas a definir. 
 
 
 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

10 

13 

Armário com prateleiras fechado 
e com chaves. Dimensões: 
(LxPxA) 90x45x140cm 
 

• Estrutura em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico 

 
Cores variadas a definir. 
 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 

 
Imagem ilustrativa 

02 

14 

Armário com prateleiras fechado 
e com chaves. Dimensões: 
(LxPxA) 90x45x74cm. 
 

• Estrutura em MDP ultra 
(resistente a umidade) 
de 18mm com 
acabamento em 
laminado melamínico 
parte de alta pressão, 
parte inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico 

 
Cores variadas a definir. 
 

Metadil, Line 
Rica ou similar 

 
Imagem ilustrativa 

20 
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15 

Arquivo Mapoteca fechado com 

duas portas, para folhas no 

formato A0 e A1 com rodizio 

construído de estrutura de 

madeira e metálico para 15 

cabides.  

Cor a definir. 

Dimensões: 123x88cm 

Trident, ou 

similar 

 

Imagem ilustrativa 

02 

16 

Cabide expositor para 

mapotecas fabricado em perfis 

de alumínio anodizados. Para 

formatos A0 e A1. 

Trident, ou 

similar 
 

30 

17 

Mesa retangular confeccionada 

em madeira maciça com 

acabamento em verniz natural 

com alta resistência.  

Cor. Madeira natural 

Dimensões: 260x100x75cm 

 

 
Imagem ilustrativa 

03 

 
 
 
 
 

3.2  REFEITÓRIO 
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ITEM DESCRIÇÃO FABRICANTE IMAGEM QTDE 

01 

Mesa com tampo retangular e pés 
metálicos. Dimensões: 
220x77cmx76 (altura) 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção dos 
pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) de 
18mm com acabamento em 
laminado melamínico parte 
de alta pressão, parte 
inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 
(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados. 

 
Cores variadas 

• Tonalidade de laranja: 8 
unidades;  

• Tonalidade de azul claro: 6 
unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 4 
unidades;  

 
 
 
 

Metadil, Linea 
Rica ou  

 
 

Imagem ilustrativa 

18 

02 

Mesa com tampo retangular e pés 
metálicos. Dimensões: 
220x60cmx46(altura) 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção dos 
pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) de 
18mm com acabamento em 

Metadil, Linea 
Rica ou  

 
 

Imagem ilustrativa 
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laminado melamínico parte 
de alta pressão, parte 
inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 
(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados. 

 
Cores variadas 

• Tonalidade de verde: 1 
unidades; 

• Tonalidade de laranja: 1 
unidades;  

• Tonalidade de vermelho: 1 
unidades;  

• Tonalidade de azul claro: 1 
unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 1 
unidades;  

 
 
 

03 

BANCO COM PÉS METÁLICOS. 
DIMENSÕES: 
220X30CMX46(ALTURA) 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção dos 
pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) de 
18mm com acabamento em 
laminado melamínico parte 
de alta pressão, parte 
inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 
(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados. 

Cores variadas 

Metadil, Linea 
Rica ou 

 
Imagem ilustrativa 

36 
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• Tonalidade de laranja: 16 
unidades;  

• Tonalidade de azul claro: 
12 unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 8 
unidades;  
 

 

04 

BANCO COM PÉS METÁLICOS. 
DIMENSÕES: 
220X30CMX26(ALTURA) 
 

• Estrutura em tubo de aço 
carbono com tratamento 
antiferrugem e pintura 
eletrostática hibrida 
epóxi/poliéster; proteção dos 
pés injetado em 
polipropileno. 

• Tampo em MDP ultra 
(resistente a umidade) de 
18mm com acabamento em 
laminado melamínico parte 
de alta pressão, parte 
inferior e superior 
colocados com adesivo 
atóxico. Topos 
encabeçados com borda 
injetada em PP 
(Polipropileno) continua 
sem interrupções no 
perímetro, sem metais 
pesados. 

 
Cores variadas 

• Tonalidade de verde: 2 
unidades; 

• Tonalidade de laranja: 2 
unidades;  

• Tonalidade de vermelho: 2 
unidades;  

• Tonalidade de azul claro: 2 
unidades;  

• Tonalidade de amarelo: 2 
unidades;  

 
 
 
 

Metadil, Linea 
Rica ou 

 
Imagem ilustrativa 

10 
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4. CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

4.1 SALAS DE AULA 
 
 
4.1.1 Itens: 01, 02 – Mesas individuais  
 

Critérios Padrão Avaliativo 
1. Dimensões conforme termo de 

referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

2. Estrutura em aço carbono com pintura 
eletrostática e tratamento 
antiferruginoso. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

3. Tampo em MDP ultra resistente a 
umidade, com espessura mínima de 
18mm 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

4. Suporte para mochila 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

5. Porta livros 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

6. Porta lápis 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

7. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

8. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

9. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 

4.1.2 Item 03 – Cadeiras 
 
 

Critérios Padrão Avaliativo 
1. Dimensões conforme termo de referência, 

com variação de 0,5% menor ou maior das 
medidas especificadas; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

2. Cadeira empilháveis 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

3. Assento e encosto em polipropileno injetado 
com cantos arredondados; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

4. Ponteiras altas (aproximadamente 45mm) 
em polietileno de alta densidade; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

5. Estrutura em aço carbono com pintura 
eletrostática e tratamento anteferruginoso. 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

6. Capacidade de Peso: 120 Kg no mínimo; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 
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7. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

8. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

9. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 
 
4.1.3 Item 04 – Bancada Maker  

 

 

Critérios Padrão Avaliativo 

10. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

11. Estrutura em aço carbono com 
pintura eletrostática e tratamento 
antiferruginoso. 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

12. Tampo em MDP ultra resistente a 
umidade, com espessura mínima 
de 18mm 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

13. Tomada central no tampo 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

14. Móvel similar ao modelo 
sugerido 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

15. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

16. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

 

 

4.1.4. Itens: 05 e 06 – Banquetas  
 

 

Critérios Padrão Avaliativo 

10. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

11. Banquetas empilháveis 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

12. Assento em polipropileno injetado 
com cantos arredondados; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

13. Ponteiras altas (aproximadamente 

45mm) em polietileno de alta 

densidade; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

14. Estrutura em aço carbono com 
pintura eletrostática e tratamento 
anteferruginoso. 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

15. Capacidade de Peso: 120 Kg no (  ) Atende 
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mínimo; (  ) Não atende 

16. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

17. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

 

 
4.1.5. Item 07 – Mesa com tampo redondo 

 

 

Critérios Padrão Avaliativo 

1. Material do tampo em MDP, ou MDF 
de 25 mm com acabamento 
melamínico. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

2. Estrutura metálica tubular com pintura 
eletroestática em epóxi, 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

3. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

4. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

5. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 

  

4.1.6. Item 08 – Cadeira do professor 
 

 

Critérios Padrão Avaliativo 

1. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 
0,5% menor ou maior das 
medidas especificadas; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

2. Banquetas empilháveis 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

3. Assento e encosto em polipropileno 
injetado com cantos arredondados; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

4. Base giratória com rodizio, com 
estrutura na cor preta. 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

5. Estrutura em aço carbono com 
pintura eletrostática e tratamento 
anteferruginoso. 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

6. Capacidade de Peso: 120 Kg no 
mínimo; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

7. Regulagem de altura do assento 
por sistema pneumático a gás. O 
ajuste de altura do assento deverá 
ficar entre 43cm mim e 55cm máx. 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

8. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 
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9. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

10. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

 

 

4.1.7. Item 09 – Mesa do professor 
 

 

Critérios Padrão Avaliativo 

1. Material do tampo em MDP, ou MDF 
de 25 mm com acabamento 
melamínico. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

2. Estrutura metálica tubular com pintura 
eletroestática em epóxi, 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

3. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

4. Gaveteiro com duas gavetas e chave 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

5. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

6. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

7. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

 

 

4.1.8. Itens: 10, 11 e 12 – Mochileiro e armário sem portas 
 

 

Critérios Padrão Avaliativo 

1. Estrutura em MDP, ou MDF de 25 
mm com acabamento melamínico. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

2. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

3. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

4. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

5. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 

 

4.1.9. Itens: 13 e 14 – Armários com portas 
 

Critérios Padrão Avaliativo 

1. Estrutura em MDP, ou MDF de 25 
mm com acabamento melamínico. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 
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2. Duas portas em MDP, ou MDF 
puxador e com chaves: 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

3. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

4. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

5. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

6. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 

 

4.1.10. Item 15 – Armários mapoteca 
 

Critérios Padrão Avaliativo 

7. Estrutura em MDP, ou MDF de 25 
mm com acabamento melamínico. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

8. Duas portas em MDP, ou MDF 
puxador: 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

9. Tampo basculante 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

10. Suporte para 15 cabides expositor 
para mapoteca folhas formato A0 e 
A1 

 

11. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

12. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

13. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

14. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 

 

4.1.11. Item 16 – Cabide expositor mapoteca 
 

Critérios Padrão Avaliativo 

1. Perfil de alumínio anodizado. 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

2. Perfil para folhas formato A0 e A1 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

3. Compatível com o armário mapoteca 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

4. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 

 

4.1.12. Item 17 – Mesa de madeira 
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Critérios Padrão Avaliativo 

1. Material do tampo e estrutura em 
madeira maciça. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

2. Acabamento em verniz natural com 
alta resistência; 

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

3. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

4. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

5. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

 

 
 

4.2. REFEITÓRIO 
 

4.2.1. Itens: 01 e 02 – Mesas 
 

Critérios Padrão Avaliativo 

1. Material do tampo em MDP, ou MDF 
de 25 mm com acabamento 
melamínico. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

2. Estrutura metálica tubular com pintura 
eletroestática em epóxi, 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

3. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

4. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

5. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

6. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

 

 

4.2.2. Itens: 03 e 04 – Bancos  
 

Critérios Padrão Avaliativo 

7. Material do assento em MDP, ou 
MDF de 25 mm com acabamento 
melamínico. 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

8. Estrutura metálica tubular com pintura 
eletroestática em epóxi, 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

9. Dimensões conforme termo de 
referência, com variação de 0,5% 
menor ou maior das medidas 
especificadas; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 
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10. Móvel similar ao modelo sugerido 
(  ) Atende 

(  ) Não atende 

11. Assistência Técnica na região de 
Cuiabá e Várzea Grande/MT; 

(  ) Atende 

(  ) Não atende 

12. Garantia mínima de 12 meses; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

 

 

5.  NORMAS GERAIS  

Deverão ser observadas na execução dos serviços todas as recomendações da 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. 

Os móveis deverão atender as normas e legislação descrita abaixo: 

NBR 14006:2008: Móveis escolares – cadeiras e mesas para conjunto aluno individual 

Lei Federal nº 11762/2008:Limite máximo no uso de chumbo de tintas em mobiliários de uso 

infantil 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A Contratada deverá aprovar as cores do mobiliário com a contratante, e confirmar o inicio da 

fabricação e entrega dos mobiliários. 

 

7. PRAZO 

O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalação, será de 40 

(quarenta) dias corridos, contados a partir de comunicado da contratante. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 
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As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total para a 

execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, e fotos e especificações técnicas de 

todos os mobiliários. 

 

9. DA GARANTIA 

O prazo de garantia para todo o mobiliário especificado não deverá ser inferior a 12 (Doze) 

meses contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o 

local de entrega, montagem ou instalação, contra descolamento do adesivo, bolhas, problemas 

nos acessórios de instalação e fixação dos painéis, mesmo após aceite da contratante. O prazo 

de garantia deve contar a partir do recebimento final do mobiliário. 

 

10. 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.  

 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todos os materiais utilizados na produção do mobiliário 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. 

Entregar cadeiras no Centro de Atividades de Poconé – CAP, localizado na Avenida Generoso 

Ponce, s/n, Centro - Poconé/MT. 
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A proposta orçamentária apresentada pela Contratada deverá incluir todas as despesas 

necessárias para se obter com eficiência o objeto, referente aos custos de mobilização, 

desmobilização, transporte, encargos, taxas, hospedagem e ferramental. 

 

 


