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TERMO DE REFERÊNCIA  

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM MADEIRA VERGADA PARA USO NO RESTAURANTE 

COLHEREIRO DO HOTEL SESC PORTO CERCADO 

1. OBJETIVOS 

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

fornecimento das cadeiras que comporão o salão do restaurante Colhereiro do Hotel Sesc 

Porto Cercado – HSPC conforme especificações contidas neste termo de referência. 

2. LOCALIZAÇÃO  

Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC, localizado na Rodovia Poconé, km 43, s/n, Distrito Porto 

Cercado - Poconé/MT. 

3. OBJETO 

Fornecimento de 80 cadeiras, cujos modelos estão neste termo de referência. Sendo que os 

modelos ofertados deverão seguir o design e características solicitadas, podendo ser similar 

desde que confeccionado com o mesmo material indicado, característica estética semelhante 

ao da foto ilustrativa e descritivo técnico informado.  

Especificação técnica do objeto: 

Cadeira sem braço com Estrutura de madeira maciça Tauari Medidas: 44 x 44 x 87 (C x L x A) 

Com encosto anatômico de madeira, assento estofado com espuma D-28 revestido com tecido 

100% impermeável ou Corino. Acabamento final com verniz poliuretano de alta resistência. 

Estrutura do Assento em madeira anatômica.  

Item 01: Cor da estrutura de 30 unidades: Em madeira natural cor mel, ou natural; 

Item 02: Cor da estrutura de 50 unidades: Cor verde, tom a definir com a contratante com 

pintura a base de stain impregnante. 
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Assento: O estofamento deverá abranger toda a área do assento em madeira anatômica. 

a cor ou estampas destes deverão ser definidas com a contratante. 

 

                                                  Figura 1 - Foto Meramente Ilustrativa 
 

 
 
 

 
 
 

Critérios Avaliativos: 

 

Item 01 

Critérios  Padrão Avaliativo 

01. Cadeira confeccionada de madeira maciça; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

02. Acabamento com verniz de alta resistência; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

03. Espuma do assento em D28 ou superior; (  ) Atende 
(  ) Não atende 
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04.Tecido do assento com característica impermeável; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

05. Design similar ao modelo de referência; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

06.  Garantia mínima de 24 meses; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

07.  Cor: madeira natural; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

08.  Capacidade de Peso: 120 Kg no min; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

09.  Dimensões conforme indicado, podendo variar até 

0,5% para menor das medidas especificadas. 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

10.  Assistência Técnica na região de Cuiabá e Várzea 

Grande/MT; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

11.  Entrega no prazo de até 40 dias; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

 

Item 02 

Critérios  Padrão Avaliativo 

01. Cadeira confeccionada de madeira maciça; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

02. Acabamento com verniz de alta resistência; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

03. Espuma do assento em D28 ou superior; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

04.Tecido do assento com característica impermeável; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

05. Design similar ao modelo de referência; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

06.  Garantia mínima de 24 meses; (  ) Atende 
(  ) Não atende 

07.  Cor verde; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

08.  Capacidade de Peso: 120 Kg no min; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

09.  Dimensões conforme indicado, podendo variar até 

0,5% para menor das medidas especificadas. 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

10.  Assistência Técnica na região de Cuiabá e Várzea 

Grande/MT; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

11.  Entrega no prazo de até 40 dias; 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 
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4.  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.  

5. PRAZO 

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

(Quarenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, 

a ser emitida.  

6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

As propostas deverão contemplar: 

 Planilha Orçamentária detalhada com preço total para fornecimento do objeto deste 

Termo de Referência, incluindo o frete para entrega do produto; 

  Especificação detalhada dos materiais utilizados para confecção do mobiliário, com 

dimensões; 

 Foto de todos os produtos ofertados.  

7. DA GARANTIA 

O prazo de garantia para todo o mobiliário especificado não deverá ser inferior a 24 (vinte e 

quatro) meses contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o 

transporte até o local de entrega, montagem ou instalação, mesmo após aceite da 

contratante. O prazo de garantia deve contar a partir do recebimento final do mobiliário. 

8. DO PAGAMENTO 
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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.  

9. 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, e memorial 

descritivo anexo; 

Entregar 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. 

 

 

 




