
 

  Página 1 de 4 
 

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Mobiliário da Educação Infantil 

CONTROLE DE QUALIDADE – PREGÃO 38/2015 

Na lista abaixo, estão relacionados itens que correspondem a algumas das 

especificações técnicas exigidas pelo FNDE para os fornecedores de mobiliário da 

educação infantil do pregão nº 38/2015. Isso significa que em cada linha consta uma 

descrição de algo que deve ser observado (que deve conter) no produto recebido. 

Dessa forma, se a descrição em cada linha corresponder ao que for verificado no 

produto checado, então deverá ser marcado um “X” na coluna do “SIM”. Do contrário, 

deverá ser marcado um “X” na coluna do “NÃO”. 

  

BERÇO COM COLCHÃO 

Item 
Itens que devem ser observados no produto 

verificado  

O produto 

verificado 

está de 

acordo? 

Observação 

Embalagem (Berço com Colchão) SIM NÃO  

1 

O berço foi entregue com as partes desmontadas 

em caixa de papelão com partes internas 

embrulhadas em plástico bolha
1
.   

  

 

2 
O colchão foi entregue dentro de saco plástico 

transparente. 

  
 

3 

A embalagem plástica utilizada no berço e no 

colchão trazem as seguintes marcações com o 

destaque em negrito:  

Atenção: para evitar o perigo de  

asfixia, manter esta embalagem plástica fora 

do alcance de crianças. 

    

 

 

4 

O lado externo da embalagem do berço e do 

colchão possuem rótulos de fácil leitura com 

identificação: 

 fabricante e do fornecedor;  

 código do produto; 

 orientações sobre manuseio, transporte e 

estocagem. 

  

 

5 

A embalagem das partes individuais é de fácil 

remoção (não são usados filmes finos como o 

de embalar alimentos)
2
.       

  

 

6 
O produto está livre de contato direto de fitas 

adesivas. 

  
 

7 O berço vem acompanhado do “Manual de    

                                                           
1
 A embalagem deve ser resistente o suficiente para proteger o mobiliário contra a poeira, 

umidade e garantir a integridade física durante o manuseio, transporte e estocagem (evitar 

arranhões, deformações, quebras e outros tipos de avarias). 
2
  As mesas e cadeiras devem estar devidamente embaladas com produtos de fácil remoção, de 

modo que não deve haver partes embaladas com materiais que sejam muito difíceis de serem 

retirados, como aqueles plásticos filmes, bem finos e transparentes, utilizados para embalar 

alimentos. 
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Instruções” 
3
. 

Berço – Descrição 

8 O berço possui certificado do INMETRO.     

9 
A estrutura é confeccionada em aço em 

formato de “U” invertido. 

  
 

10 
A estrutura de suporte do estrado é feito em 

tubos de aço. 

  
 

11 
O estrado é feito de chapa inteiriça de MDP

4
 e é 

revestido nas duas faces em fórmica branca. 

  
 

12 

O berço possui três (3) possibilidades de 

regulagem de altura do estrado por meio de 

parafusos e porcas com a distância de 16 cm 

entre cada regulagem.  

  

 

13 
As grades laterais são fixas e confeccionadas em 

MDP e têm as duas faces em fórmica branca. 

  
 

14 

As cabeceiras são em MDP e o formato é 

retangular revestidas nas duas faces em fórmica 

branca. 

  

 

15 

Cabeceiras e partes laterais (inclusive nas 

aberturas) possuem as extremidades cobertas 

com fita de bordo de 2 mm, com acabamento 

superficial liso, na mesma cor e tonalidade da 

fórmica.  

  

 

16 
Existem quatro (4) rodízios com sistema de 

travas tipo pedal em cada um deles. 

  
 

17 Cada rodízio possui duas (2) rodas.     

18 
As soldas do suporte do estrado possuem 

superfície lisa e homogênea. 

  
 

19 
A união entre os tubos do suporte do estrado foi 

feita através de soldas.  

  
 

20 
Não há respingos e irregularidades nas soldas 

do suporte do estrado. 

  
 

21 

Medidas do Berço: 

 Comprimento total incluindo 

cabeceiras: 120 cm; 

 Largura total incluindo grades: 67 cm;  

 Altura das cabeceiras considerando a 

estrutura tubular: 90 cm sem considerar 

o rodízio; 

 Extensão vertical das grades: 75cm;  

 Distância regulável da superfície do 

colchão à barra superior das grades: de 

20 a 50 cm (faixa de regulagem).  

  

 

                                                           
3
 O manual de instruções deve conter o desenho técnico de montagem, lista de descrição de todas as peças 

e ferramentas necessárias, diagrama dos parafusos e fixadores requeridos, procedimentos de segurança, 

regulagem, manutenção, limpeza, informações sobre o acionamento da garantia e/ou assistência técnica e 

certificado de garantia preenchido contendo a data de emissão e o número da Nota Fiscal. 
4
 MDP - material feito de painel de aglomerado constituído de partículas de madeira aglutinadas entre si. 
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Obs: Todos os componentes têm 

tolerância de 1 cm. 

Identificação e Rotulagem do Berço 

22 

Existe uma gravação permanente posicionada 

na parte inferior do berço contendo as seguintes 

informações: 

 O nome do fabricante/CNPJ;  

 O nome do fornecedor/CNPJ; 

 O endereço e telefone do fornecedor; 

 A data de fabricação (mês e ano); 

 Número do pregão/ano; 

 Garantia até 12 meses após a data da nota 

fiscal de entrega. 

   

Colchão - Descrição 

23 
O colchão é de espuma flexível e tem o 

certificado do INMETRO.   

  
 

24 
O número do registro do INMETRO localizado 

na lateral do colchão é 000.680/2012. 

  
 

25 O colchão possui densidade D18.    

26 
O colchão é da marca Americanflex  e modelo 

Americanbaby. 

  
 

27 
O espaço entre o colchão e as laterais e 

cabeceiras é inferior a 3 cm.  

  
 

28 

Possui revestimento em uma das faces e nas 

laterais em tecido resistente e costurado 

formando quadriláteros/losangos. 

  

 

29 
O acabamento da parte inferior do colchão é 

plastificado. 

  
 

Rotulagem do Colchão 

30 

Existe etiqueta(s) confeccionada(s) em material 

resistente à lavagem e indelével, costurada(s) ao 

revestimento do colchão, com informações 

permanentes, em língua portuguesa, contendo: 

 Nome do fornecedor / CNPJ; 

 Endereço / telefone do fornecedor; 

 Data de fabricação (mês / ano); 

 Garantia até 12 meses após a data da nota 

fiscal de entrega; 

 Nome do fabricante / CNPJ; 

 Tipo de espuma; 

 Densidade nominal; 

 Classificação do produto (simples ou 

composto); 

 Marca e modelo; 

 Dimensões nominais (altura x 

comprimento x largura); 

 Composição do revestimento; 

 Origem do produto; 

 Data de fabricação (mês e ano) e lote; 
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 Indicação dos cuidados mínimos para 

conservação do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Data da checagem: ______ / _____ / ________ 

 

 

_______________________________________ 

 

(nome e assinatura do responsável pela checagem) 

 

 

Atenção:  

 

 Sendo identificado nos produtos recebidos algum dos itens da tabela acima 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.  

 Para mais informações sobre as especificações dos produtos, sugerimos 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/portaldecompras/index.php/produtos/mobiliario-para-
creche. 

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

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

 

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/mobiliario-para-creche
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/mobiliario-para-creche
mailto:diarp@fnde.gov.br

