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PREGÃO PRESENCIAL HSPC Nº 20/0014 – PG 

 
ADENDO V - ERRATA 

 
 

RETIFICAMOS a informação constante no ANEXO IV - Termo de 

Referência, que passa a conter a seguinte informação. 

 
Onde se lê: 
 

8. CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 

Critérios Padrão Avaliativo 

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

(  ) Atende 
(  ) Não atende 

2. Material (conforme cada item) 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

3. Cor conforme especificado 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

4. Modelo conforme descrito 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

5. Marca conforme solicitado 
(  ) Atende 
(  ) Não atende 

 
 

Leia-se:  
 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA  

Empresa  

 
ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

Travessa rasa, em formato de folha, 

confeccionado em melamina. 

Dimensões: 42cm de comprimento. 

Cor: branca 

3  

Critérios Avaliativos 

 

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 decritivo. 
( ) Atende 

(  ) Não atende 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 
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2 

Prato com pé, com bordas estriadas, 

confeccionado em melamina. 

Dimensões: 34cm de diâmetro x 

14cm de altura. Cor: branca 

5  

Critérios Avaliativos 

Critérios  Padrão Avaliativo 

01. Dimensões conforme memorial, podendo variar até 0,5% para 

menor ou maior do especificado. 

( ) Atende 

(  ) Não atende 

01. 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 decritivo. 
( ) Atende 

(  ) Não atende 

 

 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

   3 

Travessa em formato de folha, 

confeccionada em melamina. 

Dimensões: 40cm x 25cm. Cor: 

branca 
 

2  

Critérios Avaliativos 

 
 

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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

Travessa quadrada funda, 

confeccionada em melamina. 

Dimensões: 30cm x 30cm 

Cor: branca 

3  

Critérios Avaliativos 

 

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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 
Travessa redonda funda, 

confeccionada em melamina. 
3  
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Dimensões: 20cm de diâmetro de 

boca x 7cm de altura. Cor: branca 

Critérios Avaliativos 

 
 

Critérios  Padrão Avaliativo 

01. Dimensões conforme memorial, podendo variar até 0,5% para 

menor ou maior do especificado. 
 

02. Confeccionado em material, conforme especificado no memorial 

descritivo. 
 

03.  Cor conforme especificado em memorial.  

04. Formato conforme especificado no memorial descritivo.  

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

6 

Travessa retangular com bordas 

baixas, confeccionada em melamina. 

Dimensões: 30cm x 22cm. Cor: 

branca 

3  

Critérios Avaliativos 

 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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

Travessa oval com bordas baixas, 

confeccionada em melamina. 

Dimensões: 60cm de comprimento. 

Cor: branca  

2  

Critérios Avaliativos 

 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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

8 

Travessa quadrada com bordas 

baixas, confeccionada em melamina. 

Dimensões: 35cm x 35cm. Cor: 

branca. 

2 
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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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

9 

Travessa oval curvada, confeccionada 

em melamina. Dimensões: 38cm x 

30cm. Cor: branca 

4  

Critérios Avaliativos 

 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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

10 

Travessa redonda com pé com borda 

lisa (sem borda), confeccionada em 

melamina. Dimensões: 25cm de 

diâmetro e 12cm de altura. Cor: 

branca 

        6  

Critérios Avaliativos 
 

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 
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ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

11 

Travessa redonda com pé com borda 

lisa (sem borda), confeccionada em 

melamina. Dimensões: 30,5cm de 

diâmetro e 12cm de altura. Cor: 

branca 

5  

Critérios Avaliativos 
 

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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

12 

Travessa redonda funda, 

confeccionada em melamina com 

acabamento liso externamente. 

Dimensões: Capacidade para 4 litros. 

Cor: branca 

5  

Critérios Avaliativos 

 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 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

13 

Travessa redonda funda, 

confeccionada em melamina com 

acabamento liso externamente. 

Dimensões: possui 35cm de 

diâmetro de boca. Cor: branca 

4  

Critérios Avaliativos 
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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 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

14 

Travessa retangular, 

confeccionada em melamina. 

Dimensões: 49cm x 32cm. Cor: 

branca 

2 
 

 

Critérios Avaliativos 

 
 

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 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

15 

Travessa quadrada, confeccionada 

em melamina. 

Dimensões: 37cm x 37cm. Cor: 

branca 

3  

Critérios Avaliativos 

 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 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 
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16 

Travessa redonda tipo bowl, 

confeccionada em melamina, com 

parte externa canelada. Dimensões: 

28,5cm de diâmetro. Cor: branca 

3  

Critérios Avaliativos 

 
 

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 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

17 

Travessa redonda tipo bandeja, 

confeccionada em melamina. 

Dimensões: 41cm de diâmetro. 

Cor: branca 

3  

Critérios Avaliativos 

 
 

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 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

18 

Travessa quadrada pequena para 

finger food, confeccionada em 

melamina. Dimensões: 7,5cm x 

7,5cm x 2cm. Cor: branca 

40  

Critérios Avaliativos 
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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 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

19 

Prato para bolo com pé 

– melamina. Prato com 

pé, totalmente em 

melamina e borda 

ondulada. Dimensões: 

34cm de diâmetro x 

14cm de altura Cor: 

branca 

6  

Critérios Avaliativos 

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 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE (UNIDADES) PARECER 

20 

Travessa em formato de 

prancha meia lua – 

melamina Prancha em 

formato de meio círculo 

Dimensões: 46cm de  

comprimento x 23cm de 

largura. Cor: branco 

3  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM  

DESCRIÇÃO QTDE 

(UNIDADE) 

PARECER 

01 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 

06  

Critérios Avaliativos 
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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

Caçarola redonda, marca 
Tramontina Lyon, em alumínio 
forjado com revestimento interno 
antiaderente Starflon T5 com 
tampa em cor cobre. 
Dimensões: 25cm de diâmetro 
com capacidade para 3,7 litros 
Cor: cobre 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

Caçarola redonda tipo frigideira, 
marca Tramontina Lyon, em 
alumínio forjado com 
revestimento interno 
antiaderente Starflon T5 com 
tampa em cor cobre. 

5  
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Dimensões: 33cm de diâmetro 
com capacidade para 4,3 litros 
Cor: cobre 

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

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 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

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 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
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03.  Cor conforme especificado em memorial. 
( ) Atende 

(  ) Não atende 

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

(  ) Não atende 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

25 

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 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

26 

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 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

27 

Caçarola redonda tipo frigideira, 
marca Tramontina Lyon, em 
alumínio forjado com 

4  
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revestimento interno 
antiaderente Starflon T5 com 
tampa em cor cobre. 
Dimensões: 32cm de diâmetro 
com capacidade para 4,3 litros 
Cor: cobre 

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

28 

Caçarola redonda, marca 
Tramontina Lyon, em alumínio 
forjado com revestimento interno 
antiaderente Starflon T5 com 
tampa em cor cobre. 
Dimensões: 24cm de diâmetro 
com capacidade para 3,7 litros 
Cor: cobre 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

29 

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  

Critérios Avaliativos 

Critérios  Padrão Avaliativo 

01. Dimensões conforme memorial, podendo variar até 0,5% para 

menor ou maior do especificado. 

( ) Atende 

(  ) Não atende 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

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 de alumínio 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

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 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

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

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

Travessa Glasart Slim de 
alumínio batido, para utilização 
em vidro termoelétrico. 
Dimensões: 330mm x 140mm x 
50mm de profundidade 
Cor: cor externa vermelha e 
interna cor de alumínio 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

Travessa Glasart Slim de 
alumínio batido, para utilização 
em vidro termoelétrico. 
Dimensões: 330mm x 220mm x 
50mm de profundidade 
Cor: cor externa vermelha e 
interna cor de alumínio 

6  



   

Sesc  | Serviço Social do Comércio |  Estância Ecológica Sesc Pantanal  | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Muller, 218 –  Jardim Aeroporto – Várzea Grande/ MT –  CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

6 

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  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

21 

Travessa de alumínio slim 
Possui interior na cor cinza e 
exterior na cor vermelha. Marca 
sugerida da travessa: Glasart 
Dimensões: retangular de 33cm x 
22cm x 5cm 
Cor: vermelho por fora e cinza 
por dentro 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

22 

Travessa de alumínio slim 
Possui interior na cor cinza e 
exterior na cor vermelha. Marca 
sugerida da travessa: Glasart 
Dimensões: retangular de 47cm x 
16cm x 5cm 
Cor: vermelho por fora e cinza 
por dentro 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

23 

Travessa de alumínio premium 
Possui interior na cor cinza e 
exterior na cor vermelha. Marca 
sugerida da travessa: Glasart 
Dimensões: retangular de 33cm x 
22cm x 7cm 
Cor: vermelho por fora e cinza 
por dentro 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

24 

Travessa de alumínio premium 
Possui interior na cor cinza e 
exterior na cor vermelha. Marca 
sugerida da travessa: Glasart 

4  
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Dimensões: retangular de 45cm x 
22cm x 7cm 
Cor: vermelho por fora e cinza 
por dentro 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

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

2  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

8 

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

8  

Critérios Avaliativos 

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 
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(  ) Não atende 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

9 

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

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

10 

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

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

11 

Travessa de porcelana “Versa G” 
redonda com bordas baixas com 
detalhes em baixo relevo e com 

8  
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pedestal, de alta resistência. 
Dimensões: 32,5cm x 10cm de 
altura 
Cor: branca 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

12 

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  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

13 

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  

Critérios Avaliativos 

Critérios  Padrão Avaliativo 

01. Dimensões conforme memorial, podendo variar até 0,5% para 

menor ou maior do especificado. 

( ) Atende 

(  ) Não atende 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

14 

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

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

15 

Travessa de porcelana refratária 
losangular de porcelana de alta 
resistência 
Dimensões: 32cm x 17cm x 4cm 
Cor: branca 

8  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

16 

Travessa/forma de porcelana 
refratária retangular com abas 
Dimensões: 40cm de 

6  
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comprimento x 20cm x 6cm 
Cor: branca 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

17 

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

10  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

18 

Prato com pé, totalmente em 
porcelana 
Dimensões: retangular de 32,5cm 
de diâmetro com 
aproximadamente 8cm de altura 
Cor: branca 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
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(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

19 

Travessa de porcelana oval 
branca 
Dimensões: retangular de 48cm 
de comprimento 
Cor: branca 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

20 

Travessa de porcelana branca 
refratária retangular com alça 
Dimensões: retangular de 40cm 
de comprimento 
Cor: branca 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

8 

xicara de cha com pires 
material: porcelana 
linha: arizona 
capacidade: 200 ml 
dimensões: 8 x 14,5 x 14,5 cm 

200  

Critérios Avaliativos 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

9 

xicara de cafe com pires 
linha: arizona 
material: porcelana 
capacidade: 90 ml 
dimenões: 8,2 x 11 x 11 cm 

200  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

28 

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

30  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 



   

Sesc  | Serviço Social do Comércio |  Estância Ecológica Sesc Pantanal  | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Muller, 218 –  Jardim Aeroporto – Várzea Grande/ MT –  CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

29 

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

20  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

Cesta grande em polyrattan 
retangular para pão. Dimensões: 
52,5cm de comprimento x 32cm 
de largura Cor: marrom claro 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

8 

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

8  

Critérios Avaliativos 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

9 

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

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

10 

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

8  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

Cesta oval para pão, em fibra de 
polyrattan 
Dimensões: 28x5cm x 21,5cm 

10  
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x7,5cm 
Cor: bege 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

6 

Cesta oval para pão, em fibra de 
polyrattan 
Dimensões: 27x5cm x 22,5cm 
x7,5cm 
Cor: bege 

10  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

Prato redondo de vidro 
transparente, sem bordas, com 
pedestal 
Dimensões: 29cm de diâmetro 
Cor: transparente 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

Prato redondo para bolo em 
metal, possui 2 andares 
Dimensões: 29cm de base e topo 
com 25cm de diâmetro 
Cor: A DEFINIR COM O SETOR 
DE COZINHA MEDIANTE 
CORES APRESENTADAS PELO 
FORNECEDOR 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

8 

Prato redondo para bolo em 
metal, possui 3 andares 
Dimensões: 29cm de base, meio 
com 25cm e topo com 18cm de 
diâmetro 
Cor: A DEFINIR COM O SETOR 
DE COZINHA MEDIANTE 
CORES APRESENTADAS PELO 
FORNECEDOR 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 
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9 

Prato redondo para bolo em 
metal, possui pedestal 
Dimensões: 30cm de diâmetro 
Cor: A DEFINIR COM O SETOR 
DE COZINHA MEDIANTE 
CORES APRESENTADAS PELO 
FORNECEDOR 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

31 

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

1  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

Garrafa Térmica em inox 
capacidade: 3,0 litros inox 
AAWE-30S XA 
modelo:AAWE-30S XA 
altura: 36,5 cm 
largura: 18,0 cm 
altura: 36,5 cm 
comprimento: 23,0 cm 

6  

Critérios Avaliativos 

Critérios  Padrão Avaliativo 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

Garrafa térmica Zojirushi 3,0 litros 
inox AAWE-30S XA 
marca: zojirushi 
modelo:AAWE-30S XA 
altura: 36,5 cm  
largura: 18,0 cm  
altura: 36,5 cm  
comprimento: 23,0 cm 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

11 

Jarra de vidro 
capacidade: 1250 ml 
medidas:  
altura: 20 cm  
largura: 17 cm 
diâmetro da boca: 11,cm 
diâmetro da base: 9 cm 

4  

Critérios Avaliativos 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

Copo de vidro tubo 
modelo: brooklyn 
capacidade: 300 ml 

48  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

10 

Copo de vidro tubo 
linha: brookyn 
capacidade: 300 ml 

60  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

Botijão térmico em inox linha: palace 

capacidade: 9,5 litros diâmetro: 30 cm 

altura: 60 cm para líquidos quentes, frios, 

corpo em aço inox com acabamento 

escovado parte interna de alumínio , tampa 

superior com sobre tampa acoplada para 

facilitar a reposição dos líquidos e também 

conservar a temperatura dos líquidos, base 

com pés retrateis compacto para transportar 

6  

Critérios Avaliativos 

Critérios  Padrão Avaliativo 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

Copo de vidro para cerveja weiss 
altura: 22 cm 
largura: 8,9 cm  
profundidade: 8,9 cm  
capacidade: 680 ml 

12  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

Taça de cerveja artesanal  
material: vidro 
capacidade: 380 ml 
diâmetro: 84 mm 
altura: 145 mm 

36  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 
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12 

Balde para suco com tampa 
valvulada 
capacidade:  11 litros 
dimensões 
altura: 25 cm 
diâmetro: 26,5 cm 
material: pead natural 
(polietileno) 

8  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

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

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

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

5  

Critérios Avaliativos 

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 
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03.  Cor conforme especificado em memorial. 
( ) Atende 

(  ) Não atende 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

16 

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

8  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

Peneira totalmente em aço inox 
com 18cm de diâmetro  
Cor: inox 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

12 

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  
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Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

Ralador totalmente 
confeccionado em aço inox, 
possui 4 faces 
Cor: inox 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

6 

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  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 



   

Sesc  | Serviço Social do Comércio |  Estância Ecológica Sesc Pantanal  | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Muller, 218 –  Jardim Aeroporto – Várzea Grande/ MT –  CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

12 

Frigideira toda em inox com 
fundo triplo 
Dimensões: diâmetro aproximado 
de 28cm de boca 
Cor: inox e cabo preto 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

26 

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

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

22 

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

15  

Critérios Avaliativos 

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 
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03.  Cor conforme especificado em memorial. 
( ) Atende 

(  ) Não atende 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

23 

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

15  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

9 

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

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

10 

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

6  
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profundidade  
Cor: aço inox 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

24 

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

7  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

25 

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

7  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

35 

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

2  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

36 

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  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 
Espátula curvada com cabo 
branco – 6 polegadas 

5  
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Cor: cabo branco e o restante em 
inox 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

20 

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

8  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

32 

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

4  

Critérios Avaliativos 

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 
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(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

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

10  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

Garrafa em inox para chantilly 1 
bico reto, 1 bico tulipa 1 bico liso 
e escovinha para limpeza                          
material: aço inox  
capacidade: 500 ml 

1  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

Jarra latte 
material: inox 
linha: barista profissional 
altura com a alça 12,5 cm 
altura: 11 cm 
diâmetro: 8 cm 
capacidade: 600ml 

1  
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Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

Garrafa de vidro para azeite com 
dosador em inox   
linha: parma 
capacidade: 500 ml 

12  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

Balde para bebidas em inox  
material: aço inox 
espessura: 0,7 mm 
diâmetro: 14,0 cm 
capacidade: 1,86 l 
largura:15,00 cm 
altura: 14,00 cm 

2  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

Balde para bebidas 
material: aço inox 
espessura: 0,7 mm 
diâmetro: 14,0 cm 
capacidade: 1,86 l 
largura:15,00 cm 
altura: 14,00 cm 

2  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

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

8  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

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

5  

Critérios Avaliativos 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

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

3  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

11 

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

3  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

13 

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

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

14 

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  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

15 

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

5  

Critérios Avaliativos 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

21 

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

12  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

30 

Forma de silicone para muffim, 
caixa com 12 unidades 
Dimensões: 8cm x 8cm 
(quadrada ou pode ser redonda) 
Cor: qualquer cor 
OBS: cada “unidade” é 1 pacote 
e cada pacote contém 12 
unidades. 

10  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

14 

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

10  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

34 

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

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

37 

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  

Critérios Avaliativos 

Critérios  Padrão Avaliativo 

01. Dimensões conforme memorial, podendo variar até 0,5% para ( ) Atende 
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menor ou maior do especificado. (  ) 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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

16 

Pedra para afiar, possui dupla 
face 
Cor: qualquer cor 

2  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

27 

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  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 
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1 

3.1 Pão duro de silicone 
Pão duro confeccionado 
totalmente em silicone: cabo e 
espátula 
Cor: qualquer uma 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

8 

Panela totalmente de alumínio 
batido com cabos de alumínio. 
Mede aproximadamente 35cm de 
circunferência de boca x 15cm de 
profundidade 
Cor: alumínio 

2  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

11 

Forma de bolo de alumínio. Mede 
aproximadamente 40cm x 25cm x 
4cm de profundidade 
Cor: alumínio 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
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(  ) Não atende 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

13 

Rolo manual para abrir massa, 
totalmente em polipropileno, com 
o rolo medindo aproximadamente 
35cm 
Cor: branco 

1  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

Placa de corte com canaleta   
ref: 121 
cor: verde (atendendo a 
resolução nº. 105/99 da anvisa) 
material: polietileno atóxico 
dimensão: 1,5 x 30 x 50 cm 

3  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

Socador de limão 
tamanho: 20x3,5cm 
material: polietileno atóxico 

3  



   

Sesc  | Serviço Social do Comércio |  Estância Ecológica Sesc Pantanal  | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Muller, 218 –  Jardim Aeroporto – Várzea Grande/ MT –  CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

cor: branca 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

15 

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

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

17 

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

30  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

Faca Chef com Lâmina em Aço 
Inox Cabo em Policarbonato 8" 
Linha: Century 
Cabo em Policarbonato 8" 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

18 

Espátula de aço inox com corpo 
curvado. Possui cabo branco 
Dimensões: 6 polegadas 
Cor: inox com cabo branco 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

19 

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

8  

Critérios Avaliativos 

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 
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03.  Cor conforme especificado em memorial. 
( ) Atende 

(  ) Não atende 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

Concha totalmente 
confeccionada em inox 
Dimensões: 36,4 centimetros 
Cor: inox 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

6 

Colheres grandes totalmente em 
aço inox. Medem 
aproximadamente de 35 a 40cm 
Cor: inox 

10  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

Garrafa em inox para chantilly 1 
bico reto, 1 bico tulipa 1 bico liso 
e escovinha para limpeza                          
material: aço inox  
capacidade: 500 ml 

1  
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Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

Jarra latte 
material: inox 
linha: barista profissional 
altura com a alça 12,5 cm 
altura: 11 cm 
diâmetro: 8 cm 
capacidade: 600ml 

1  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

Garrafa de vidro para azeite com 
dosador em inox   
linha: parma 
capacidade: 500 ml 

12  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

Balde para bebidas em inox  
material: aço inox 
espessura: 0,7 mm 
diâmetro: 14,0 cm 
capacidade: 1,86 l 
largura:15,00 cm 
altura: 14,00 cm 

2  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

Balde para bebidas 
material: aço inox 
espessura: 0,7 mm 
diâmetro: 14,0 cm 
capacidade: 1,86 l 
largura:15,00 cm 
altura: 14,00 cm 

2  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

13 

Garfo Sobremesa                                                   
Material: Aço Inox                                              
Linha: CLASSIC 
Dimensões: 183 x 24 x 18mm 
Espessura: 2,8 mm 

72  
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Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

14 

Garfo Mesa  
Material: Aço Inox  
Linha: CLASSIC 
Dimensões: 203 x 26 x 21mm 
Espessura: 2,8 mm 

108  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

15 

Colher de Mesa  
 Material: Aço Inox 
 Linha: classic 
Dimensões: (CxLxA): 203x45x33 
mm. 
Espessura: 3 mm 

72  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

16 

Colher Sobremesa                                                    
Material: Aço Inox                                                
Linha: CLASSIC                                            
Dimensões: 183 x 40 x 26mm 
Espessura: 2,8 mm 

72  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

17 

Faca de Mesa  
Material: Aço Inox  
Linha: CLASSIC  
Dimensões do produto (CxLxA): 
244x22x10 mm. 
Espessura: 6 mm. 

108  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

18 

Faca para Sobremesa  
Material: Aço Inox  
Linha: CLASSIC  
Dimensões do produto (CxLxA): 
213x23x10 mm 
Espessura: 9,00 mm. 

72  

Critérios Avaliativos 

Critérios  Padrão Avaliativo 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

6 

Espátula para bolo  
material: aço inox  
linha: laguna 
comprimento: 237 mm 
largura: 44 mm 
altura: 25 mm 

10  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

13 

Colher de cha 
material: aço inox 
linha: laguna 
dimensões:  (c x l x a): 128 x 30 x 
15 mm 
espessura: 1,2 mm 

200  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

14 

Colher de cafe 
material: aço inox 
linha: laguna 
dimensão:  
 altura 1,1 cm  
largura 2,2 cm  
comprimento 9,5 cm 

200  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

15 

Faca de mesa 
linha: continental 
material: aço inox  
dimensões:  
comp. larg, alt: 230 x 20 x 8 mm 
espessura: 6,0mm 

156  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

16 

Garfo de mesa 
linha: continental 
material: aço inox 
dimensões: 
compr, x larg, alt 
199 x 28 x 20 mm 

156  
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espessura: 2,3 mm 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

17 

Garfo de sobremesa 
linha: continental  
material: aço inox 
dimensões:  
compr,  x larg. x alt 180 x 25 x 20 
mm 
espessura: 2,0 mm 

156  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

18 

Faca de sobremesa 
linha: continental 
material: aço inox 
dimwensões:  
compr, x larg, x alt 
198 x 18 x 3 mm 
espessura: 3,0 mm 

156  

Critérios Avaliativos 

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 
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03.  Cor conforme especificado em memorial. 
( ) Atende 

(  ) Não atende 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

19 

Colher sobremesa 
linha: continental 
material: aço inox 
dimensões: compr,x larg,x alt  2,2 
cm x 4 cm x 17,8 cm 
 

156  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

20 

Concha de silicone cabo em inox 
linha: apreciatta 
cor: preta 
tamanho: 0,30 cm  
comprimento 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

21 

Colher para servir em silicone 
com cabo de aço 
inox satinado 

30  



   

Sesc  | Serviço Social do Comércio |  Estância Ecológica Sesc Pantanal  | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Muller, 218 –  Jardim Aeroporto – Várzea Grande/ MT –  CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

linha: apreciata 
cor: preta 
tamanho: 030 cm comprimento 

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

22 

Pegador inox com ponta de 
silicone 
linha: apreciatta 
cor: preta  
tamanho: 23 cm 

30  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

1 

Tigela oval para finger food 
Branca, toda em melamina, com 
dimensões de 13,5 x 7,5 x 5cm, 
capacidade para 40 ml 
Cor: branca 

40  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

2 

Travessa finger food quadrada 
com alça 
Branca, toda em melamina, com 
dimensões de 9,5 x 9,5 x 1,6cm. 
Cor: branca 

40  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

3 

Tigela redonda funda para finger 
food 
Branca, toda em melamina, 
redonda, com capacidade para 
100ml 
Cor: branca 

40  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

4 

Tigela para finger food retangular 
Branca, toda em melamina, 
formato retangular, 10cm x 6,2cm 
x 4cm – capacidade para 60ml 
Cor: branca 

40  

Critérios Avaliativos 
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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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

5 

Tigela para finger food quadrada 
Branca, toda em melamina, 
quadrada, 9,5cm x 9,5cm x 
2,4cm – capacidade para 90ml 
Cor: branca 

40  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

6 

Tigela para finger food tipo 
ramekin 
Branca, toda em melamina, 
redonda, 8,5cm de diâmetro x 
4,1cm de altura  
Cor: branca 

40  

Critérios Avaliativos 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

7 

Travessa de porcelana 
Prato longo grande, mede 16cm 
de largura, 32cm de 
comprimento, 2,5cm de altura 
Cor: branca 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

8 

Travessa de porcelana oval, 33 x 
30,5 x 3cm de altura 
Cor: branca 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

9 

Travessa de porcelana oval, 33 x 
30,5 x 3cm de altura 
Cor: branca 

3  

Critérios Avaliativos 

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

(  ) Não atende 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

10 

Travessa de porcelana tipo 
bandeja rasa, mede 30cm de 
largura, 16cm de comprimento, 
3cm de altura 
Cor: branca 

4  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

11 

Saladeira redonda grande de 
porcelana com diâmetro de boca 
de 23cm x 7cm de altura 
Cor: branca 

3  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

12 

Travessa de porcelana 
Retangular de porcelana funda 
1/3 medindo 31,5 x 16,5 x 6,3cm 
de altura 
Cor: branca 

15  

Critérios Avaliativos 



   

Sesc  | Serviço Social do Comércio |  Estância Ecológica Sesc Pantanal  | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Muller, 218 –  Jardim Aeroporto – Várzea Grande/ MT –  CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

13 

Travessa de porcelana 
Rasa de porcelana 1/6, medindo 
16,7 x 15,2 x 4,5cm de altura 
Cor: branca 

20  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 

14 

Tigela de porcelana 
Redonda GG, baixa, com 25cm 
de diâmetro e 7,5cm de altura 
Cor: branca 

6  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE 

(UNIDADES) 
PARECER 
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15 

Tigela de porcelana 
Redonda G, baixa, com 21cm de 
diâmetro e 7cm de altura 
Cor: branca 

5  

Critérios Avaliativos 

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 
 

 
 

Várzea Grande/MT, 28 de outubro de 2020. 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 


