
 

 

 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA APOIO TIPO MOUSE PAD ERGONÔMICO  
 
 
 

1. OBJETO 
 
Apoio para punho de uso com o mouse ( mouse pad ) do micro computador . 
( Código Prodam: 02.011.00051.00 )  

 
2. ESPECIFICAÇÕES 

 

2.1 Peça única, com base anti deslizante em termo plástico, composta por uma área distinta para o 
mouse e outra área oblonga, retangular ou em semicírculo, revestida com uma almofada de 
poliuretano expandido de densidade média para o apoio do punho, toda a estrutura na cor preta e 
com dimensões gerais entre: 

 250 a 260 mm de comprimento total da base; 

 190 a 200 mm na área do mouse; 

 140 a 160 mm de comprimento da almofada de apoio do punho; 

 40 a 50 mm de largura  da almofada de apoio do punho; 

 12 a 15 mm de altura entre a base e a superfície da almofada de apoio do punho; 
 

2.2 Na face deslizante para o mouse, deverá ser aplicado um fundo em material opaco e que não 
prejudique a ação do mouse, combinando as cores branco e azul, contendo o logotipo Prodam e 
ilustrações de, no mínimo, 8 (oito ) exemplos de exercícios laborais. 

 
 Notas importantes:  

1. O Fornecedor deverá enviar, por e-mail, uma foto do produto ofertado com a descrição das 
características técnicas e dimensionais para a avaliação prévia pela Prodam. 

2. Após a aprovação do pedido, o fornecedor deverá enviar uma amostra física do produto para a 
aprovação final antes de  proceder no fornecimento do lote total. 

 

3. QUANTIDADE 
 

700 ( setecentas ) peças. 
 

4. LOCAL DE ENTREGA 
 

Unidade Prodam sita à Rua Pedro de Toledo, 983- Vila Clementino , na cidade de São Paulo - SP, 
CEP 04039-032, de 2ª a 6ª –feira, no horário das 8:30 às 16:00 horas. 
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