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Embalagem: 

A embalagem externa do mobiliário recebido deve ser feita de plástico resistente sem 

rompimentos e deve conter duas mesas e duas cadeiras. Cada tampo da mesa deve ser 

embalado com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha e os pés 

devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma. Cada 

cadeira deve ser embalada individualmente com papelão ondulado, plástico bolha ou com 

elementos de polietileno expandido recobrindo assento e encosto. 
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Assinale abaixo as alternativas que correspondem ao recebimento do produto: 

 1. O mobiliário estava embalado corretamente, com embalagem interna e externa, como nas 

imagens positivas        ? 

□Sim   □Não 

 

2. Todas as partes dos produtos estão embaladas com materiais de fácil remoção e não há 

fitas adesivas em contato direto com os produtos? 

□Sim   □Não 

 

Identificação e Rotulagem 

Do lado externo de cada volume deve constar: Manual de Uso e Conservação e rótulo 

contendo a identificação do fabricante, identificação do fornecedor, código do produto e 

orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.  
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Tanto na parte inferior do tampo da mesa quanto do assento da cadeira de cada 

conjunto deve constar etiqueta autoadesiva contendo as seguintes informações: Nome do 

fornecedor, Nome do fabricante, Logomarca do fabricante, Endereço/ telefone do 

fornecedor,  Data de fabricação (mês/ano), Código do Produto e Garantia de 24 meses após 

a data da entrega. Além disso, na superfície inferior de cada mesa e cadeira dos conjuntos 

CJA-04 “vermelho”; CJA-05 “verde” e CJA-06 “azul” deverá estar colado o Selo de 

Segurança do INMETRO. 
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O padrão dimensional (tamanho/altura do aluno) deverá estar impresso/gravado tanto 

na estrutura metálica da mesa (lateral direita) quanto na parte de trás do encosto da cadeira 

de cada conjunto CJA-04 “vermelho”, CJA05 “verde” e CJA-06 “azul”. 
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3. Do lado externo da embalagem existe um envelope contendo o Manual de Uso e 

Conservação? 

□Sim   □Não 

 

4. Do lado externo da embalagem existe um rótulo com as informações do fabricante? 

□Sim   □Não 

 

5.  Existe uma etiqueta autoadesiva na parte inferior do tampo da mesa e no assento da 

cadeira, contendo as seguintes informações: Nome do fornecedor, Nome do fabricante, 

Logomarca do fabricante, Endereço/ telefone do fornecedor, Data de fabricação 

(mês/ano), Código do Produto e Garantia de 24 meses após a data da entrega? 

       □Sim   □Não 

 

6.  Na superfície inferior de cada mesa e de cada cadeira dos conjuntos CJA-04 “vermelho”; 

CJA-05 “verde” e CJA-06 “azul” está colado o Selo de Segurança do INMETRO? 

        □Sim     □Não 

 

7. O padrão dimensional (tamanho/altura do aluno) está impresso/gravado tanto na estrutura 

metálica da mesa (lateral direita) quanto na parte de trás do encosto da cadeira de cada 

conjunto CJA-04 “vermelho”; CJA05 “verde” e CJA-06 “azul” como nas figuras acima? 

     □Sim     □Não 

 

Estrutura: 

 

 

Devem ser observados cuidadosamente aspectos como fixação de ponteiras, fitas 

de bordo, parafusos, sapatas, assentos e encostos para assegurar a segurança do usuário.  

OBS: Importante salientar que a fita de bordo não está presente nos conjuntos que possuem 

o tampo plástico (em ABS – Modelo 2). Portanto, a fita de bordo só será observada nos 

conjuntos que possuem tampo em madeira (MDP/MDF – Modelo 1). Em caso de dúvidas, 

consulte o contrato firmado com o fornecedor para saber exatamente quais os modelos 

contratados. 

As ponteiras da mesa e da cadeira devem estar bem fixadas, sem rebarbas, nem 

danos.  
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A fita de bordo deve estar completamente colada, sem espaços na junção das 

extremidades, nem espaço entre ela e o tampo. O tampo deve estar bem fixado, não tendo 

partes soltas. 
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Os assentos e encostos das cadeiras deverão estar bem fixados à estrutura metálica, 

não podendo estar soltos, frouxos, amassados, arranhados, lascados e/ou apresentar 

rebarbas. 
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A estrutura metálica deverá estar íntegra e totalmente pintada, sem arranhões, furos 

ou ferrugem. 
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As soldas da estrutura metálica devem possuir superfície lisa e homogênea sem furos 

e respingos. 
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8. As ponteiras e as sapatas estão bem fixadas como nas imagens       ? 

□Sim                                    □Não 

 

9. As ponteiras e as sapatas estão isentas de rebarbas (falhas de acabamento e/ou 

sobras)? 

□Sim                                    □Não 

 

10. A fita de bordo está bem fixada? 

□Sim                                    □Não                                  □Não se aplica 

 

11. A face superior e a face inferior do revestimento estão bem fixadas ao tampo?   

□Sim                                    □Não 

 

12. O tampo está bem fixado à estrutura metálica? 

□Sim                                    □Não 

 

13. Os assentos e encostos das cadeiras estão íntegros e bem fixados à estrutura 

metálica (não estão soltos, frouxos, amassados, arranhados ou lascados)? 

□Sim                                    □Não 

 

14. A estrutura metálica está integra e totalmente pintada, sem arranhões ou furos e 

ferrugem? 

□Sim                                    □Não 

 

15. As soldas da estrutura metálica de cada mesa e cadeira possuem superfície lisa e 

homogênea sem furos e respingos? 

□Sim                                    □Não 

 

16. O mobiliário entregue está de acordo com todas as imagens      , sem nenhum dos 

problemas apontados nas fotos  ? 

□Sim                                    □Não 

 

 

Data da checagem: ______ / _____ / ________ 

 

_______________________________________ 

(nome e assinatura do responsável pela checagem) 
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ATENÇÃO: 

 Sendo identificado nos produtos recebidos algum dos itens anteriores com a 

marcação “NÃO”, a Entidade Contratante deverá contatar a empresa Contratada para 

que sejam tomadas as devidas providências, conforme o caso.  

 A lista acima é exemplificativa, portanto, se forem identificados outros itens em 

desconformidade (itens que não estão “de acordo”), os mesmos deverão ser anotados 

e informados à Contratada da mesma forma. Salientamos que a Entidade pode exigir 

do fornecedor a substituição de produtos com defeito, conforme previsto no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 10/2017. 

 A garantia dos produtos é de 24 meses contados da data da entrega do mobiliário, e 

não da data de fabricação. 

 Para mais informações sobre as especificações dos produtos, sugerimos verificar o 

detalhamento específico dos itens de cada fornecedor, bem como, a leitura do termo 

de referência e dos Cadernos de Informações Técnicas – CIT (anexos do edital), os 

quais se encontram disponíveis no Portal de Compras do FNDE, no seguinte 

endereço: http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/compras-

nacionais/produtos/itemlist/category/569-mobiliario-escolar 

 O FNDE está à disposição para solucionar dúvidas e prestar as orientações que se 

fizerem necessárias, a partir do e-mail diarp@fnde.gov.br. 
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