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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 14/0023-PG 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
OBJETO: A presente licitação destina-se à contratação de empresa especializada 
para execução de serviço de limpeza, higienização, desobstrução e esgotamento de 
caixas de gordura e esgoto, fossa, sumidouros, filtros, pias, vasos sanitários, 
lavatórios, mictórios e tubulações dos prédios das Unidades Sesc Deodoro, Sesc 
Turismo e Sesc Saúde, pelo período de 12 (doze) meses (itens cancelados do 
processo 14/0007-PG), conforme Instrumento Convocatório e seus anexos. 
 
1 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1.1 - As instalações sanitárias dos prédios das unidades são interligadas em uma 
rede que contém caixas de retenção de gorduras, caixas de passagens e tubulação 
que interliga a rede da concessionária (CAEMA) de 100mm. As tubulações dos vasos 
são de 100mm e dos lavatórios, mictórios e chuveiros variam de 40 a 50mm. 
 
1.2 - A limpeza das fossas sépticas e sumidouros deverão ser realizadas com 
caminhões e equipamentos próprios, retirando o acúmulo de todo o líquido e sólidos 
presentes, para em seguida destinar para tratamento adequado; 
 
1.3 - A limpeza das caixas de gordura devem ser limpas periodicamente a fim de 
garantir livre fluxo de funcionamento da rede de esgoto, a medida evita que dejetos e 
resíduos oleosos sejam despejados diretamente na superfície do solo, contribuindo 
para a proliferação de vetores; 
 
1.4 - Levar em consideração a limpeza das caixas sifonadas, sifão de pias e 
tubulações nos banheiros; 
 
1.5 - Todo esse procedimento deve ser feito com equipe usando todos os EPI’s 
necessários para realização desses serviços e em comum acordo com a instituição. 
 
UNIDADE DEODORO 
 
RESTAURANTE 
- Caixa de gordura de d= 1,20 e h= 1,50m= 02und; 
- Caixa de passagem interligando as tubulações de (0,70x,70x0,60)= 06und; 
- Vasos sanitários = 16und; 
- Mictórios = 04und; 
- Lavatórios na cozinha = 08und; 
- Lavatórios de banheiros = 04und. 
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GINÁSIO 
- Caixa de passagem de esgoto = 08und; 
- Vasos sanitários = 21und; 
- Mictórios = 12und; 
- Lavatórios de banheiros = 05und. 
 
PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
- Caixa de passagem de esgoto = 06und; 
- Vasos sanitários = 30und; 
- Mictórios = 8und; 
- Lavatórios de banheiros = 08und. 
- Lavatórios de copa = 01und. 
 
SESC SAÚDE 
 
- Caixa de passagem interligando de esgoto= 15und; 
- Vasos sanitários = 10und; 
- Mictórios = 02und; 
- Lavatórios de banheiros = 08und. 
 
SESC TURISMO 
 
RESTAURANTE 
- Caixa de passagem interligando as tubulações de (0,70x0,70x0,60)= 10und; 
- Vasos sanitários = 10und; 
- Mictórios = 02und; 
- Lavatórios na cozinha = 06und; 
- Lavatórios de banheiros = 06und; 
- Fossa Séptica (2,5m X4,0m X 2,30m) = 01und; 
- Filtros Anaeróbicos (volume = 14m³) = 02und. 
 
BLOCO SOCIAL 
- Caixa de passagem interligando as tubulações de (0,70x0,70x0,60)= 15und; 
- Vasos sanitários = 28und; 
- Mictórios = 04und; 
- Lavatórios na copa = 02und; 
- Lavatórios de banheiros = 10und; 
- Fossa Séptica (3,0m X4,0m X 2,50m) = 01und. 
 
GINÁSIO 
- Caixa de passagem interligando as tubulações de (0,70x0,70x0,60)= 12und; 
- Vasos sanitários = 36und; 
- Mictórios = 03und; 
- Lavatórios na copa = 01und; 
- Lavatórios de banheiros = 10und; 
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- Fossa Séptica (3,5m X4,0m X 2,50m) = 01und. 
 
HOTEL 
- Caixa de passagem interligando as tubulações de (0,70x0,70x0,60)= 18und; 
- Vasos sanitários = 62und; 
- Mictórios = 02und; 
- Lavatórios na copa = 16und; 
- Lavatórios de banheiros = 60und; 
- Fossa Séptica (1,50m X2,5m X 2,00m) = 01und. 
- Sumidouro (volume = 11m³) = 01und 
- Fossa Séptica (3,0m X5,0m X 2,50m) = 01und; 
- Filtros Anaeróbicos (volume = 14m³) = 03und. 

 

Item 
Uso 

Interno 
(RCMS) 

Nº do 
item 
na 

RCMS 

Descrição 

QUANTIDADE ESTIMADA 

SESC 
Deodoro  

SESC 
Turismo 

SESC 
SAÚDE 

Total 
estimado 

Unidade 
de Medida 

01 14/2792 1 

Contratação de empresa 
especializada, para 
realização dos serviços de 
limpeza e higienização de 
caixas de gordura e 
esgotos, fossa, 
sumidouros, filtros, vasos 
sanitários, lavatórios, 
mictórios e tubulações dos 
prédios do Sesc Turismo, 
por um período de 12 
(doze) meses. 
 

---- 12 ---- 12 SERVIÇO 

02 13/4583 1 

Contratação de empresa 
especializada para 
execução de serviço de 
desobstrução e limpeza do 
esgoto, esgotamento da 
caixa de gordura do 
restaurante e 
desobstrução das pias, 
vasos sanitários e 
mictórios da Unidade Sesc 
Deodoro. Os serviços 
deverão ser executados 
quinzenalmente. 
 

12 ---- ---- 12 SERVIÇO 

03 13/8936 1 

Contratação de empresa 
especializada para 
execução de desobstrução 
e Limpeza de esgoto, pias, 
vasos sanitários e 
mictórios do Sesc Saúde. 
 

---- ---- 4 4 SERVIÇO 
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Observações: 
 
1 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO do ITEM. 
 
2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
3 - No preço cotado deverá ser incluída todas as despesas com encargos sociais, 
tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que 
sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação. 
 


