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TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CONTAINERS MARÍTIMOS PARA AS UNIDADES 

DENOMINADAS CENTRO DE ATIVIDADES DE POCONÉ -CAP E HOTEL PORTO CERCADO -

HSPC.  

 

1. OBJETIVOS 

 

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

fornecimento e instalação de containers customizados para as unidades da Estância Ecológica 

Sesc Pantanal denominadas Centro de Atividades de Poconé – CAP e Hotel Porto Cercado 

-HSPC. 

 

2. LOCALIZAÇÃO  

     

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

MT, e Hotel Porto Cercado - HSPC localizado na Rd MT 370km43, s/n, Poconé- MT  . 

 

1. OBJETO 

 

Fornecimento e instalação de containers customizados tipo marítimo de 20 e 40 pés novo.  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

Deverão ser fornecidos containers customizados com as seguintes especificações: 

 

Centro de atividades em Poconé – CAP: 

 

- 02 unidades de container marítimo ICL de 20 pés, Estrutura em aço corten, com piso em 

chapa de compensada naval de #30mm, teto em chapa de aço #2mm, estruturado com 

longarina laterais, traseiras e laterais superiores com chapa#3/16’, painéis corrugados laterais e 

engastes superiores e inferiores em aço fundido, contemplando a seguinte customização: 

a) Remanejamento das portas para a lateral, conforme desenho ilustrativo a ser anexado ao 

processo. b) Fechamento do vão da porta existente, com a chapa a ser retirada do local de 

relocação das portas. (Ver imagem abaixo) 
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- 01 unidade de container marítimo ICL de 40 pés, Estrutura em aço corten, com piso em 

chapa de compensada naval de #30mm, teto em chapa de aço #2mm, estruturado com 

longarina laterais, traseiras e laterais superiores com chapa#3/16’, painéis corrugados laterais e 

engastes superiores e inferiores em aço fundido, comtemplando a seguinte customização:  

a) Remanejamento das portas para a lateral, conforme desenho ilustrativo a ser anexado ao 

processo. b) Fechamento do vão da porta existente, com a chapa a ser retirada do local de 

relocação das portas. (Ver imagem abaixo) 
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Hotel Porto Cercado: 

 

- 03 unidades de container marítimo ICL de 40 pés, Estrutura em aço corten, com piso em 

chapa de compensada naval de #30mm, teto em chapa de aço #2mm, estruturado com 

longarina laterais, traseiras e laterais superiores com chapa#3/16’, painéis corrugados laterais e 

engastes superiores e inferiores em aço fundido.  

 

- 01 unidade de container marítimo ICL de 20 pés, Estrutura em aço corten, com piso em 

chapa de compensada naval de #30mm, teto em chapa de aço #2mm, estruturado com 

longarina laterais, traseiras e laterais superiores com chapa#3/16’, painéis corrugados laterais e 

engastes superiores e inferiores em aço fundido.  

 

3. PRAZO 

 

O prazo máximo para a entrega do objeto será de 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir 

do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida. 

 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

 

As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total para a 

execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

     

A contratada deverá analisar criteriosamente todas as informações disponibilizadas, e realizar 

as instalações segundo estas orientações. 

A contratada assume a total responsabilidade na customização do container e implantação do 

objeto no local previamente definido. Considerando sempre o material e mão de obra. 

 

Apresentar os documentos: 
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− Laudo de descontaminação, comprovando que os produtos não contenham substâncias 

perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 

Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (PB), cromo 

hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 

difenilpolibromados (PBDEs); 

− Comprovação da data de fabricação do container, o nome e endereço do fabricante e do 

tempo de uso; 

− Documento que comprove a nacionalidade do container: Licença de Importação (LI) e 

Documento de Importação (DI); 

− Atestado de avaliação da estabilidade estrutural e dimensional, do estado de conservação 

e da estanqueidade da unidade com a apresentação do respectivo laudo emitido por 

instituição credenciada; 

 

PAGAMENTO 

6. 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. 

 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Todos as 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. 

 

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. 

 

Os Containers deverão ser entregues nas respectivas unidades, conforme descritivo e 

quantidades, relacionadas neste termo de referência no item 2. Sendo que os da unidade 

denominada Centro de Atividades – CAP deverão ser entregues na Avenida Generoso 
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Ponce, s/n Poconé MT, e os da unidade denominada Hotel Porto Cercado- HSPC deverão ser 

entregues na Rd. MT 370km43, s/n, Poconé- MT – Recanto do Pescador. 


