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ANEXO IV 
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 
 
 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 
 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA 
AS UNIDADES DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC 
PANTANAL. 
 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1. Destina-se o presente Termo de Referência, fornecer dados e informações 
mínimas necessárias aos interessados em participar do REGISTRO DE PREÇOS, 
promovido para AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES 
DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL, bem como estabelecer as 
obrigações da empresa sobre a qual recair a adjudicação deste certame. 
 
1.2 O registro de preços tem por objetivo cadastrar o menor preço de bens ou 
serviços, para os quantitativos, prazos e condições previstos no instrumento 
convocatório, viabilizando a possibilidade de sua aquisição na medida das 
necessidades. 
 
1.3 O registro de preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço 
registrado de exigir a aquisição, sendo facultada a realização de contratações de 
terceiros sempre que houver preços mais vantajoso. 
 
2. DO OBJETO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

2.1 Aquisição de utensílios de cozinha para as unidades do Polo Socioambiental 
Sesc Pantanal. 
 
2.2 Ao total serão 06 (seis) lotes, sendo: 
 

LOTE 01 
Itens 

Linha do 
Anexo I 

Requisição de 
Compras 

Descrição do item Quantidade Unidade 

1 1 
21/01132 

HSPC 

Caçarola quadrada, 
marca Tramontina Lyon, 
em alumínio forjado 
com revestimento 
interno antiaderente 
Starflon T5 com tampa 
em cor cobre. 
Dimensões: 28cm x 
28cm com capacidade 
para 5,5 litros 
Cor: cobre 

6 UN 

2 2 
Caçarola redonda tipo 
frigideira, marca 

10 UN 
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Tramontina Lyon, em 
alumínio forjado com 
revestimento interno 
antiaderente Starflon T5 
com tampa em cor 
cobre. 
Dimensões: 33cm de 
diâmetro com 
capacidade para 4,3 
litros 
Cor: cobre 

3 3 

Caçarola redonda, 
marca Tramontina Lyon, 
em alumínio forjado 
com revestimento 
interno antiaderente 
Starflon T5 com tampa 
em cor cobre. 
Dimensões: 30cm de 
diâmetro com 
capacidade para 6,8 
litros 
Cor: cobre 

8 UN 

4 4 

Caçarola redonda, 
marca Tramontina Lyon, 
em alumínio forjado 
com revestimento 
interno antiaderente 
Starflon T5 com tampa 
em cor cobre. 
Dimensões: 26cm de 
diâmetro com 
capacidade para 4,6 
litros 
Cor: cobre 

10 UN 

 

LOTE 02 

Itens 
Linha 

do 
Anexo I 

Requisição de 
Compras 

Descrição do item Quantidade Unidade 

1 5 
21/01133 

HSPC 

Travessa Glasart 
Premium de alumínio 
batido, para utilização 
em vidro termoelétrico. 
Dimensões: 530mm x 
220mm x 70mm de 
profundidade 
Cor: cor externa 
vermelha e interna cor 

4 UN 
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de alumínio 

 
2 

 
6 

 
 
Travessa Glasart 
Premium de alumínio 
batido, para utilização 
em vidro termoelétrico. 
Dimensões: 330mm x 
220mm x 70mm de 
profundidade 
Cor: cor externa 
vermelha e interna cor 
de alumínio 

 
16 

 
UN 

3 7 

Travessa Glasart Slim 
de alumínio batido, 
para 8utilização em 
vidro termoelétrico. 
Dimensões: 470mm x 
160mm x 50mm de 
profundidade 
Cor: cor externa 
vermelha e interna cor 
de alumínio 

6 UN 

4 8 

Travessa Glasart Slim 
de alumínio batido, 
para utilização em vidro 
termoelétrico. 
Dimensões: 220mm x 
220mm x 50mm de 
profundidade 
Cor: cor externa 
vermelha e interna cor 
de alumínio 

4 UN 

 

LOTE 03 

Itens 
Linha do 
Anexo I 

Requisição 
de 

Compras 
Descrição do item Quantidade Unidade 

1 9 

21/01133 
HSPC 

Travessa de porcelana redonda 
de alta resistência, possui bordas 
baixas Dimensões: 50cm de 
diâmetro x 4cm de altura. 
Cor: branca 

2 UND 

2 10 

Travessa refratária de porcelana 
oval rasa de alta resistência, 
possui bordas baixas 
Dimensões: 48cm x 39cm x 4cm 
Cor: branca 

8 UND 



 

 
 
 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Polo Socioambiental Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

3 11 

Travessa refratária de porcelana 
oval rasa comprida de alta 
resistência, possui bordas baixas 
Dimensões: 63cm x 23cm x 4cm 
Cor: branca 

8 UND 

4 12 

Travessa de porcelana redonda 
com bordas baixas e com 
pedestal, de alta resistência. 
Dimensões: 32,5cm x 10cm de 
altura 
Cor: branca 

6 UND 

5 13 

Travessa de porcelana “Versa G” 
redonda com bordas baixas com 
detalhes em baixo relevo e com 
pedestal, de alta resistência. 
Dimensões: 32,5cm x 10cm de 
altura 
Cor: branca 

8 UND 

6 14 

Travessa de porcelana redonda 
com bordas baixas lisas tipo 
“Edros P” e com pedestal, de alta 
resistência. 
Dimensões: 28cm x 10cm de 
altura 
Cor: branca 

8 UND 

7 15 

Travessa de porcelana redonda 
com bordas baixas lisas tipo 
“Edros” e com pedestal, de alta 
resistência. 
Dimensões: 29cm x 10cm de 
altura 
Cor: branca 

6 UND 

8 16 

Travessa de porcelana refratária 
losangular de porcelana de alta 
resistência 
Dimensões: 45cm x 24cm x 5cm 
Cor: branca 

8 UND 

9 17 

Travessa/forma de porcelana 
refratária retangular com abas 
Dimensões: 40cm de 
comprimento x 20cm x 6cm 
Cor: branca 

10 UND 

10 18 

Travessa/forma de porcelana 
refratária retangular com abas 
Dimensões: 32cm de 
comprimento x 16cm x 6cm 
Cor: branca 

16 UND 

11 19 
BOWL de porcelana branca.  
Deve possuir aproximadamente 
20cm de diâmetro e 

10 UN 
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aproximadamente 13cm de 
profundidade. Cor branca 

12 20 

21/01130 
HSPC 

Prato de porcelana quadrado 
Dimensões: 25cm x 25cm 
Cor: branca 

30 UN 

13 21 

Bandeja retangular de porcelana 
com abas e bordas baixas 
Dimensões: 25cm x 13cm 
Cor: branca 

20 UN 

 

LOTE 4 

Itens 
Linha 

do 
Anexo 

I 

Requisição 
de Compras 

Descrição do item Quantidade Unidade 

1 20 

21/01130 
HSPC 

Concha totalmente confeccionada 
em alumínio. Dimensões: a 
referência é “hotel número 16” – 
capacidade para 1 litro.  
Cor: alumínio 

6 UN 

2 e 
37 

21 Navalha/cortador fêmea para 
picador manual de legumes 
Dimensões: corta cubos pequenos 
de 10mm. Cor: alumínio/inox 

8 UN 
56 

3 22 

Escumadeira totalmente 
confeccionada em aço inox 
Dimensões: número 18 
Cor: inox 

10 UN 

4 23 
Peneira tipo chinoix 
Dimensões: diâmetro de boca de 
24cm. Cor: inox 

4 UN 

5 24 

Paelleira polina, não teflonada. 
Possui duas alças na cor 
vermelha. Dimensões: diâmetro 
de 40cm. Cor: inox 

5 UN 

6 25 

Frigideira toda em aço inox com 
cabo de baquelite, não é teflonada 
internamente. Dimensões: 
frigideira número 40 – 40cm de 
diâmetro. Cor: inox e cabo preto 

6 UN 

7 26 

Caneca de alumínio com cabo 
preto confeccionado em baquelite. 
Dimensões: capacidade para 8,3 
litros. Cor: alumínio e cabo preto 

3 UN 

8 27 

Cesta para pão, oval, 
confeccionada em polyrattan com 
fundo interno e externo na cor 
branca. Dimensões: 17cm x 21cm 
Cor: bege claro 

8 UN 
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9 28 

Cesta para pão, oval, 
confeccionada em polyrattan com 
fundo interno e externo na cor 
branca. Dimensões: 43cm x 27cm 
Cor: bege claro 

6 UN 

10 29 

Cesta para pão, oval, 
confeccionada em polyrattan com 
30fundo interno e externo na cor 
branca. Dimensões: 28,5cm x 
21,5cm Cor: bege claro 

8 UN 

11 30 

Escorredor de massa industrial, 
confeccionado todo em alumínio. 
Dimensões: número 60 – 
capacidade para 35 litros.  
Cor: inox 

3 UN 

12 31 

Ralador de 4 faces, confeccionado 
todo em aço inox com cabo 
branco de plástico duro resistente. 
Dimensões: ralador 4 faces 
Cor: inox e possui o cabo branco 

6 UN 

13 32 

Jogo de forma para mini quindins, 
pacotes com 12 unidades cada, 
tudo em alumínio. 
Dimensões: forma de quindim 
número 5 
Cor: alumínio 

4 UN 

14 33 

Jogo de forma para empada, 
pacotes com 12 unidades cada, 
totalmente em alumínio e não 
possui o fundo falso. 
Dimensões: forma de empada 
número 5 
Cor: alumínio 

12 UN 

15 34 

Jogo de forma para empada, 
pacotes com 12 unidades cada, 
totalmente em alumínio  
Dimensões: forma de petit gateau 
Cor: alumínio 

5 UN 

16 35 

Peneira com cabo, corpo e tela; 
tudo em aço inox. 
Dimensões: 24cm de diâmetro 
Cor: inox 

8 UN 

17 36 

Faca chef Tramontina. Toda em 
aço inox com cabo preto em 
policarbonato 
Dimensões: 8 polegadas 
Cor: inox com cabo preto 

5 UN 

18 37 
Espátula de aço inox com corpo 
curvado. Possui cabo branco 

5 UN 
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Dimensões: 6 polegadas 
Cor: inox com cabo branco 

19 38 

Espátula de aço inox com corpo 
reto. Possui cabo branco 
Dimensões: 100mm 
Cor: inox com cabo branco 

8 UN 

20 39 

Espátula tipo pão duro, reto, em 
silicone. 
Dimensões: aproximadamente 
30cm de comprimento 
Cor: verde claro ou similar 

12 UN 

21 40 
Forma para pudim em alumínio 
Dimensões: 22cm x 9cm 
Cor: aluminio 

12 UN 

22 41 

Cuba/GN confeccionada toda em 
aço inox, sem alças. 
Dimensões: ½ com 65mm de 
profundidade  
Cor: aço inox 

15 UN 

23 42 

Cuba/GN confeccionada toda em 
aço inox, sem alças. 
Dimensões: 1/1 com 65mm de 
profundidade  
Cor: aço inox 

15 UN 

24 43 

Abridor de lata reforçado, 
totalmente em aço inox 
Dimensões: Hércules Plaza 
Cor: aço inox 

7 UN 

25 44 

Batedor de ovos/fouet reforçado. 
Possui cabo branco e armação 
totalmente em aço inox 
Dimensões: 40cm de 
comprimento total 
Cor: aço inox 

7 UN 

26 45 

Frigideira panquequeira, possui 
interior antiaderente 
Dimensões: 22cm de diâmetro 
Cor: aço inox antiaderente 

3 UN 

27 46 

Pá tipo remo para mexer grandes 
volumes de líquido. Possui haste 
em aço inox, e pegador e pá em 
polipropileno. Dimensões: 60cm 
de comprimento Cor: corpo em 
aço inox e pegador e pá em 
polipropileno 

8 UN 

28 49 

Forma de silicone para muffim, 
caixa com 12 unidades 
Dimensões: 8cm x 8cm (quadrada 
ou pode ser redonda) 
Cor: qualquer cor 

10 UN 
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OBS: cada "unidade" é 1 pacote e 
cada pacote contém 12 unidades. 

29 50 

Travessa retangular giratória com 
pedestal para confeitar bolos e 
tortas. Dimensões: 25cm de 
diâmetro. Cor: inox 

1 UN 

30 51 

Espátula de confeiteiro com cabo 
em polipropileno e lâmina em inox 
Dimensões: 27cm de 
comprimento. Cor: inox e cabo 
branco 

4 UN 

31 52 

Tapete de silicone para assar 
alimentos, específico para 
confeitaria. 
Dimensões: 40cm x 25cm. Cor: 
qualquer cor 

4 UN 

32 53 

Cortador de massa/talharim. 
Possui rodas giratórias levemente 
afiadas que cortam a massa. 
Confeccionado todo em aço inox. 
Dimensões: aproximadamente 
25cm. Cor: aço inox 

6 UN 

33 54 

Conjunto de bicos de confeitar. 
Deve ter ao menos: 1 bico pitanga 
aberto, 1 bico pitanga fechado, 1 
bico folhas, 1 bico liso, 1 bico 
perlé número 10, 1 bico serra, 1 
bico flor. Dimensões: tamanho 
padrão Cor: aço inox 

2 UN 

34 55 

Chapa preta, de ferro, retangular 
com bordas altas e pegadores nas 
extremidades, totalmente em 
ferro. Dimensões: 50cm x 35cm x 
4,5cm Cor: preta 

3 UN 

35 57 
Tampa para Cuba GN 1/2. A 
medida é padrão mundial. 

6 UN 

36 58 

Forma de silicone  
feita totalmente em silicone, 
possuindo aproximadamente 
25cm de diâmetro 

12 UN 

37 59 

21/03238 
HSPC 

Garfo de mesa tipo victoria 70 UN 

38 60 
Faca serrilhada de mesa estilo 
churrasco tipo victoria 

80 UN 

39 61 
Prato de sobremesa 19cm, cor: 
branco, Duralex Blanc 

40 UN 

40 62 
Prato raso para refeição - 27cm, 
cor: branco, Duralex Blanc 

70 UN 

41 63 
Tabua de corte de alimentos, na 
cor verde, 30 x 50 x 1,5cm 

10 UN 
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LOTE 5 

Itens  

Linha 
do 

Anexo 
I 

Requisição 
de Compras 

Descrição do item Quantidade Unidade 

1 64 

21/03227 
BASE 

Travessa refratária retangular 
grande para preparações quentes. 
Tamanho aproximado 
340mmx240mmx70mm. Cor 
externa laranja ou branca. 

6 UN 

2 65 

Travessa refratária retangular 
média para preparações quentes. 
Tamanho aproximado 
270mmx200mmx70mm. Cor 
externa laranja ou branca. 

6 UN 

3 66 

Travessa refratária oval grande 
para preparações quentes. 
Tamanho aproximado 
340mmx200mmx70mm. Cor 
externa laranja ou branca. 

6 UN 

4 67 

Travessa refratária oval grande 
para preparações quentes. 
Tamanho aproximado 
290mmx180mmx70mm. Cor 
externa laranja ou branca. 

6 UN 

 

LOTE 6 

Itens Linha do 
Anexo I 

Requisição 
de 

Compras 
Descrição do item Quantidade Unidade 

1 68 

21/03226 
BASE 

Faca chefe de cozinha, 8 
polegadas. Cabo em policarbonato 
preto. Marca Tramontina, linha 
Century. 

4 UN 

2 69 

Faca chefe de cozinha, 6 
polegadas. Cabo em policarbonato 
preto. Marca Tramontina, linha 
Century. 

1 UN 
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3 70 

Tábua de corte de polietileno com 
canaleta uma face. 
Dimensões: 30cm x 50cm x 1,5cm 
Cor: verde 

2 UN 

4 71 

Tábua de corte de polietileno com 
canaleta uma face. 
Dimensões: 30cm x 50cm x 1,5cm 
Cor: Bege 

2 UN 

5 72 
Pedra de amolar; possui dupla face 
e numeração #120 / #320 

2 UN 

6 73 

Chapa de ferro para grelhar 
alimentos com alça e sem estrias. 
Dimensões: 700mm x 350mm Cor: 
preto com alça de ferro ou de 
madeira 

2 UN 

7 74 

Suporte ou bandeja em material 
polipropileno para 30 ovos na cor 
branca. 
Dimensões: 50mm x 300mm x 
300mm Cor: branco 

36 UN 

8 75 
Ralador inox 4 faces 23 cm marcas: 
brinox, tramontina ou hercules 

2 UN 

9 76 
Chaira estriada, cabo branco, 12 
polegadas Cor: cabo branco e 
lâmina em inox 

2 UN 

 
 
3. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1. A presente contratação terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado mediante manifestação 
expressa das partes. 
 
3.2- Por ocasião da renovação contratual, à critério do Sesc, poderá ser elaborada 
pesquisa de mercado para averiguação de que o preço ofertado ainda mantém 
vantajoso.  
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
4.1 Efetuar o fornecimento do objeto da licitação, dentro das especificações e/ou 
condições constantes da proposta da Contratada, bem como do Edital e seus 
anexos, nas quantidades solicitadas e de acordo com a necessidade do Sesc 
Pantanal. 
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4.2 Cumprir fielmente as obrigações assumidas e as descrições/quantidades 
relativas aos itens descritos neste processo licitatório, Edital, Anexos, proposta de 
preço, bem como pelas determinações e orientações que, durante o prazo 
contratual, lhe forem repassadas pela Fiscalização do Contratante. 
 
4.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá alegar desconhecimento das 
Cláusulas, condições e especificações deste processo licitatório. 
 
4.4. Entregar os itens objeto da licitação, dentro dos prazos determinados na Ordem 
de Compras emitida pelo Sesc Pantanal, nas quantidades solicitadas e 
especificações previstas neste Termo de Referência, bem como no Edital e anexos. 
 
4.5 Responsabilizar-se por todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta 
e indiretamente, sobre o fornecimento do produto, bem como eventual custo 
adicional de frete na entrega ou no transporte. 
 
4.6 Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 
subcontratar, quaisquer das prestações a que está obrigada por força do Edital e 
seus anexos. 
 
4.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade 
e quantidade da entrega. 
 
4.8 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre os produtos, sem prejuízo do 
controle feito pelo Contratante e observado o disposto nas cláusulas seguintes: 
 
4.8.1 Caso o Contratante constate a existência de quaisquer irregularidades no que 
tange às especificações dos produtos, a mesma poderá recusar sua aceitação 
quando da entrega dos respectivos produtos e efetuar sua devolução à Contratada, 
para que esta os substituam sem quaisquer ônus ao Contratante. 
 
4.8.2 Quando houver necessidade de troca dos produtos, seja por irregularidades 
perceptíveis na entrega ou por vícios ocultos ou apresentados posteriormente, esta 
deverá acontecer em até 02 (dois) dias corridos contados da solicitação do 
Contratante. 
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4.9 Substituir, sem custos adicionais, todos os itens que estiverem em desacordo 
com as especificações estabelecidas no Edital e anexos, bem como aqueles que 
apresentarem vícios ocultos ou posteriores à entrega. 
 
4.10 Receber o responsável técnico ou outro funcionário designado pelo Contratante 
em suas dependências, sempre que necessário, apresentando toda a 
documentação solicitada. 
 
4.11 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições que culminaram em 
sua habilitação e qualificação na fase da licitação, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
4.12 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente ao 
Contratante ou à terceiros, em razão de ação ou omissão e decorrentes de culpa ou 
dolo, bem como de quem em seu nome agir ou omitir-se, quando da entrega do 
objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização 
ou o acompanhamento pelo Contratante. 
 
4.13 O descumprimento dos prazos previstos implicará nas sanções previstas na em 
cláusulas contratuais e legislação vigente. 
 
5. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO  
 
5.1 O objeto desta licitação deverá entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras. 
 
6. CONDIÇÕES DE ENTREGA, FATURAMENTO E GARANTIA 
 
6.1. O local para a realização das entregas objeto licitado será: 
 

6.1.1. Lotes 01 a 04 – Base Administrativa do Sesc Pantanal - Avenida Filinto 
Muller nº 218, Várzea Grande/MT, Jardim Aeroporto, CEP: 78125-044. 
Faturamento para o CNPJ: 33.469.164/0006-26 

 
6.1.2 Lotes 05 e 06 - Base Administrativa do Sesc Pantanal - Avenida Filinto 
Muller nº 218, Várzea Grande/MT, Jardim Aeroporto, CEP: 78125-044. 
Faturamento para o CNPJ: 33.469.164/0330-44 
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6.1.3 As entregas deverão obedecer às seguintes datas e horários: De 
segunda à sexta-feira das 08h00 às 11h00 ou das 13h00 às 17h00. 

 
6.2 O recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 
 
 
6.2.1 Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 
posterior verificação de conformidade dos objetos com as especificações. 
 
6.2.2 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram 
entregues em desacordo com a proposta, se for o caso, com defeito, fora de 
especificação ou incompletos, a Contratada será notificada por escrito, tendo o prazo 
de 15 (quinze) dias para providenciar a substituição.  
 
6.3.  Definitivamente, o recebimento definitivo será realizado, no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório. 
 
6.4. No ato de entrega do objeto, a Contratada deverá apresentar documento fiscal 
válido correspondente ao objeto, juntamente com a indicação da correspondente 
Ordem de Compra (OC) de origem do pedido. 
 
6.5. Para recebimento dos produtos, todos os objetos entregues deverão apresentar 
exatamente as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e 
demais documentos anexos à licitação.  
 
6.6 A garantia deverá ser respeitada conforme informada pela marca. 
 
6.7 O fornecedor deverá garantir a qualidade dos produtos licitados, 
comprometendo-se a substituí-los no prazo de 15 (quinze) dias corridos, caso não 
atendam o padrão de qualidade exigido ou apresentem danos decorrentes de 
transporte ou defeito de fabricação.  
 
6.8 Qualquer produto no qual identifique defeito de fabricação deverá ser trocado por 
outro igual no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir do momento da 
comunicação ao fornecedor. 
 
7. PAGAMENTO 
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7.1. O pagamento será realizado mediante a apresentação de Nota Fiscal, após 
conferência e recebimento, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após ateste da Nota Fiscal. 
 
 
7.2. A Nota Fiscal deve apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente 
nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, 
tributos, (inclusive o ICMS do Estado de Mato Grosso, para aquelas empresas que 
sejam de outra praça), descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e 
indiretas em geral e demais condições de fornecimento que sejam devidas em 
decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto da contratação. 
 
7.3 As Notas fiscais deverão ser emitidas da seguinte forma: 
 

LOTE UNIDADE CNPJ 

01 a 04 
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC  

HOTEL SESC PORTO CERCADO 
= 

33.469.164/0006-26 

05 e 06 
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC  

BASE ADMINISTRATIVA 
33.469.164/0330-44 

 
 
8. CRITÉRIOS AVALIATIVOS 
 
Critérios Avaliativos 

Parecer: 
 
 
 

Critérios  Padrão Avaliativo 
01. Dimensões conforme memorial, podendo variar até 0,5% para 
menor ou maior do especificado. 

( ) Atende 
(  ) Não atende 

02. Confeccionado em material, conforme especificado no memorial 
descritivo. 

( ) Atende 
(  ) Não atende 

03.  Cor conforme especificado em memorial. 
( ) Atende 
(  ) Não atende 

04. Formato conforme especificado no memorial descritivo. 
( ) Atende 
(  ) Não atende 

 
 


