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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 17/0016-PG 
 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 

LOTE 1 – SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA – SESC DEODORO, CENTRO, 
SAÚDE, TURISMO, ITAPECURU E CAXIAS. 

 

LOTE ITENS 

Uso 
Interno (Nº 
da RCMS/ 

item) 

UNIDADE  DESCRIÇÃO Total 
Unidade 

de 
Medida 

1 
 

1.1 
16/7755 
(01 a 06) 

Sesc 
Deodoro 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de análise 
microbiológica e bacteriológica da água de consumo da unidade SESC Deodoro. 
Observações 
- A quantidade de amostras para obtenção do resultado será de acordo com a quantidade 
de locais onde se utiliza água para consumo humano conforme descrito abaixo: 
Áreas do prédio onde serão colhidas as amostras: 
-01 amostra da água do poço 
-01 amostra da água de consumo (bebedouro da educação infantil) 
-01 amostra da água da copa (utilizada para preparação de lanche da educação infantil) 
A análise da água deve ocorrer de 2 em 2 meses 
A EMPRESA DEVE RESPEITAR A PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, 
EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 

6 SERVIÇO 

1.2 
17/0093 
(01 a 06) 

Sesc 
Centro 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de análise 
microbiológica e bacteriológica da água de consumo da unidade SESC Centro. 
Observação: a quantidade de amostras para obtenção do resultado será de acordo com a 
quantidade de locais onde se utiliza água para consumo humano conforme descrito abaixo: 
Áreas do prédio onde serão colhidas as amostras: 
-Copa da unidade, bem como a unidade de reserva vinculada ao sistema (caixa d’água). 
A EMPRESA DEVE RESPEITAR A PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, 
EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

6 SERVIÇO 



2 

 

1.3 
17/0121 
(01 a 06)  

Sesc 
Saúde 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de análise 
microbiológica e bacteriológica da água de consumo da unidade SESC Saúde. 
 
A quantidade de amostras para obtenção do resultado será de acordo com a quantidade de 
locais onde se utiliza água para consumo humano conforme descrito abaixo: 
Áreas do prédio onde serão colhidas as amostras: 
-Bebedouro 1: Recepção 2 
-Bebedouro 2: Lanchonete 
-Bebedouro 3: Circulação 1º PAV (Gerência) 
-Bebedouro 4: Circulação 1º PAV (Auditório) 
A EMPRESA DEVE RESPEITAR A PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, 
EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 

6 SERVIÇO 

1.4 
16/8045 
(01 a 12) 

Sesc 
Turismo 

Contratação de empresa especializada, para realização de análise microbiológica e físico-
química, da água de consumo do SESC Turismo - 06(seis) amostras mensais nas 
seguintes áreas (bloco social, hotel, restaurante, cozinha e DFE - ginásio, poço geral), 
constando dos seguintes parâmetros: cor, turbinez, ph, cloro residual livre, coliformes totais 
e Escheria Col, com infraestrutura e produtos necessários para realização dos serviços, de 
acordo com a portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do ministério da saúde. 
 
OBSERVAÇÃO: o serviço deverá ocorrer 01 vez mensalmente com aplicação de reforço 
dentro do mesmo mês. Em horário programado pela gerência do SESC Turismo. 
 

12 SERVIÇO 

1.5 
16/7845 
(01 a 06) 

Sesc 
Itapecuru 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de análise 
microbiológica e bacteriológica da água de consumo da unidade SESC Itapecuru. 
A quantidade de amostras para obtenção do resultado será de acordo com a quantidade de 
locais onde se utiliza água para consumo humano conforme descrito abaixo: 
Áreas do prédio onde serão colhidas as amostras: Área de lanches (02 bebedouros 
industriais, em aço inox, com 04 torneiras frontais). 
A EMPRESA DEVE RESPEITAR A PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, 
EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 

6 SERVIÇO 

1.6 
17/0225 
(01 a 06) 

Sesc 
Caxias 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de análise 
microbiológica e bacteriológica da água de consumo da unidade Sesc Caxias. 
*A quantidade de amostras para obtenção do resultado será de acordo com a quantidade 
de locais onde se utiliza água para consumo humano, conforme descrito abaixo: 
Áreas do prédio onde serão colhidas as amostras: 
-Área inferior (térreo) – 01 
-Área superior (1º andar) – 01 
Observação: A EMPRESA DEVE RESPEITAR A PORTARIA Nº 2.914 DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2011, EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

6 SERVIÇO 
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LOTE 2 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO / LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNAS E 
CAIXAS D’ÁGUA – SESC DEODORO, PROGRAMA MESA BRASIL (DEODORO), CENTRO, SAÚDE, TURISMO, 
ITAPECURU E CAXIAS. 
 

LOTE 

ITEM Uso 
Interno 
(Nº da 
RCMS/ 
item) 

UNIDADE  DESCRIÇÃO Total 
Unidade 

de 
Medida 

2 

2.1 
16/7754 
(01 a 12) 

Sesc 
Deodoro 

Contratação de empresa especializada para realização dos seguintes serviços na 
unidade SESC Deodoro.  
Desinsetização: para controle químico de insetos, tais como moscas, baratas, 
pernilongos, formigas e cupins; e Desratização: para controle químico de ratos. 
- Os serviços devem ser realizados nas dependências internas e externas da unidade. 
- Deve ser realizada manutenção preventiva e corretiva adequada pela empresa 
responsável durante o mês de realização do serviço e atender às chamadas de urgência 
e emergência quando necessário.   
Áreas do prédio onde serão realizados os serviços: 
- Área de Vivência 
- Educação Infantil 
- DFE 
- Restaurante 
- Cozinha 
- Copa 
- Estacionamento 
ÁREA TOTAL DO PRÉDIO SESC DEODORO: 1744,28 m²                                                                                                          
OBS: A EMPRESA DEVE RESPEITAR A RESOLUÇÃO ANVISA Nº 52, DE 22 
OUTUBRO DE 2009. 
 

12 SERVIÇO 

2.2 
16/7756 
(01 a 06) 

Sesc 
Deodoro 

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpeza e 
desinfecção de cisternas e caixas d'água na unidade SESC Deodoro. 
 
Quantidade de caixas d'água e suas respectivas capacidades: 
-02 caixas d'água com capacidade de 05 m3 – DFE 
-02 caixas d'água com capacidade de 05 m3 - Área de Vivência 
-01 caixa d'água com capacidade de 01 m3 - Educação Infantil 
-01 caixa d'água com capacidade de 21 m3 - Distribuição do prédio acima da copa 
O serviço será realizado de 2 em 2 meses. 
 

6 SERVIÇO 
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2.3 
17/0150 
(01 a 12) 

Sesc 
Deodoro 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço desinsetização dos 
veículos do programa MESA BRASIL localizado na unidade SESC Deodoro.  
desinsetização: para controle químico de insetos, tais como moscas, baratas, 
pernilongos, formigas e cupins. Desratização: para controle químico de ratos. 
  -Os serviços devem ser realizados nas dependências internas e externas da unidade 
móvel.  
-Deve ser realizada manutenção preventiva e corretiva adequada pela empresa 
responsável durante o mês de realização do serviço e atender às chamadas de urgência 
e emergência quando necessário. 
Dados do Veículo: DUCATO 
Capacidade: 1.500 KG 
Modelo: DUCATO 16 
Placa: PSK 4682 
Ano: 2015 
Dados do Veículo: CAMINHÃO BAÚ – FECHADA 
Capacidade: 3.500 KG 
Modelo:  EURO 3 
Placa: NHH 8685 
Ano: 2007 
 
 

12 SERVIÇO 

2.4 
16/7902 
(01 a 12) 

Sesc 
Centro 

Contratação de empresa especializada para realização dos seguintes serviços na 
unidade SESC Centro. 
Desinsetização: para controle químico de insetos, tais como moscas, baratas, 
pernilongos, formigas e cupins; e Desratização: para controle químico de ratos. 
- Os serviços devem ser realizados nas dependências internas e externas da unidade. 
- Deve ser realizada manutenção preventiva e corretiva adequada pela empresa 
responsável durante o mês de realização do serviço e atender às chamadas de urgência 
e emergência quando necessário.   
Áreas do prédio onde serão realizados os serviços: 
- Área externa, lixeira, máquinas e estacionamento = 4 áreas 
- Térreo com total = 18 áreas/ salas-1º piso = 15 áreas/ salas 
-2º piso = 22 áreas/ salas 
ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 1.951,26 M2      
OBS: A EMPRESA DEVE RESPEITAR A RESOLUÇÃO ANVISA Nº 52, DE 22 DE 
OUTUBRO DE 2009. 
 
 
 

12 SERVIÇO 
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2.5 
17/0090 
(01 a 06) 

Sesc 
Centro 

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpeza e 
desinfecção de cisternas e caixas d'água na unidade SESC Centro. 
Quantidade de cisternas e suas respectivas capacidades: 
-01 cisterna de 48 m3 
-01 cisterna de 4m3 
Quantidade de caixas d'água e suas respectivas capacidades:                         
-01 caixa d'água de concreto, capacidade 18 m3    
-01 caixa d’água de 1000 litros 
 

6 SERVIÇO 

2.6 
16/7913 
(01 a 12) 

Sesc 
Saúde 

Contratação de empresa especializada para realização dos seguintes serviços na 
unidade SESC Saúde.  
Desinsetização: para controle químico de insetos, tais como moscas, baratas, 
pernilongos, formigas e cupins; e Desratização: para controle químico de ratos. 
- Os serviços devem ser realizados nas dependências internas e externas da unidade. 
- Deve ser realizada manutenção preventiva e corretiva adequada pela empresa 
responsável durante o mês de realização do serviço e atender às chamadas de urgência 
e emergência quando necessário.   
Áreas do prédio onde serão realizados os serviços: 
Auditório - Banheiro de deficientes - Banheiro Feminino 1º PAV - Banheiro Feminino  
Térreo - Banheiro Masculino 1º PAV - Banheiro Masculino Térreo - Banheiro Térreo - 
Banheiro Sala de Técnicos - Casa de bombas/compressores - Circulação 1º PAV –  
Circulação Térreo - Clínica Odontológica – Depósito - Depósito 1º PAV – Esterilização – 
Foyer – Lanchonete - Local para lixo - Atendimento Infantil – Portaria - Raio X –  
Recepção - Sala de Atendimento Médico - Sala da Gerência - Sala de Apoio  
Administrativo - Sala de Higienização - Sala de Técnicos - Secretaria da Gerência – 
Vestiário 
ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 477 m2 
OBS: A EMPRESA DEVE RESPEITAR A RESOLUÇÃO ANVISA Nº 52, DE 22 
OUTUBRO DE 2009. 
 

12 SERVIÇO 

2.7 
17/0122 
(01 a 06) 

Sesc 
Saúde 

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpeza e 
desinfecção de cisternas e caixas d'água na unidade SESC Saúde. 
 
-01 cisterna com capacidade de 8.000 litros 
-01 caixa d'água com capacidade 1.000L 
-01 caixa d'água com capacidade 2.000L 
-01 caixa d'água com capacidade 3.000L 
 
 

6 SERVIÇO 
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2.8 
16/8046 
(01 a 12) 

Sesc 
Turismo 

Contratação de empresa especializada para serviço preventivo e corretivo de  
desinsetização controle químico (moscas, baratas, pernilongos, formigas e traças),  
desratização (ratos e roedores locais) e descupinização (cupins) nas dependências do 
SESC Turismo áreas internas e externas, que tenha infraestrutura e produtos 
necessários para realização dos serviços de acordo com a Resolução ANVISA nº 52, de 
22 de outubro de 2009. 
 
Áreas do prédio onde serão realizados os serviços: 
-Dependências Bloco Social: 3.482,27 m2 
-Dependências Ginásio: 3.262,86 m2 
-Dependências Hotel: 4.482,11 m2 
-Dependências piscina: 854,64 m2 
-Dependências Playground: 556,07 m2 
-Dependências Restaurante: 536,99 m2 
ÁREA TOTAL DO PRÉDIO SESC TURISMO: 9.912,08 m2 
 
Observação: O serviço deverá ocorrer 01 vez mensalmente com aplicação de reforço 
dentro do mesmo mês. Em horário programado pela gerência do SESC Turismo. 
 
 

12 SERVIÇO 

2.9 
16/8044 
(01 a 03) 

Sesc 
Turismo 

Contratação de empresa especializada na limpeza e desinfecção de caixas d’água e 
cisternas do SESC Turismo com infraestrutura e produtos necessários para realização 
dos serviços  
 
-01 caixa d’água de capacidade de 12.375 m3 
-03 caixas d’água de capacidade de 1 m3 
-01 caixa d’água de capacidade de 9,5 m3 
-01 caixa d’água com capacidade de 32,4 m3 
-01 caixa d’água com capacidade de 14,40 m3 
-01 caixa d’água com capacidade de 28 m3 
-01 caixa d’água com capacidade de 5 m3 
-01 cisterna de capacidade de 26.215 m3 
-01 cisterna de capacidade de 65 m3 
 
Obs: O serviço de limpeza das caixas d’água e cisternas deverá ocorrer de 04 em 04 
meses. Em horário programado pela gerência do SESC Turismo 
 
 
 

3 SERVIÇO 
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2.10 
16/7819 
(01 a 12) 

Sesc 
Itapecuru 

Contratação de empresa especializada para realização dos seguintes serviços na 
unidade SESC Itapecuru.  
 
Desinsetização: para controle químico de insetos, tais como moscas, baratas, 
pernilongos, formigas e cupins; e  
Desratização: para controle químico de ratos. 
 
- Obs1: Os serviços devem ser realizados nas dependências internas e externas da 
unidade SESC Itapecuru. 
 
- Obs2: Deve ser realizada manutenção preventiva e corretiva adequada pela empresa 
responsável durante o mês de realização do serviço e atender às chamadas de urgência 
e emergência quando necessário. 
 
-Obs3: Áreas do prédio onde serão realizados os serviços: área externa, guarita, 
gerência, sala de técnicos, sala de professores, biblioteca, sala 01, sala 02, sala 03, sala 
polivalente, pátio, área de lanches, lanchonete/cantina, dois banheiros masculinos, dois 
banheiros femininos, depósito A, depósito B, casa de gás, casa de bombas e casa 
elétrica. 
 
-Obs 4: ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 900 M2 
 
-Obs 5: A EMPRESA DEVE RESPEITAR A RESOLUÇÃO ANVISA Nº 52, DE 22 
OUTUBRO DE 2009. 
 
 
 

12 SERVIÇO 

2.11 
16/7842 
(01 a 06) 

Sesc 
Itapecuru 

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpeza e 
desinfecção de cisternas e caixas d'água na unidade SESC Itapecuru. 
 
 
Quantidade de cisternas e suas respectivas capacidades: 
-01 (uma) cisterna com capacidade de 7,5 m3. 
-01 (uma) cisterna com capacidade de 5 m3. 
Quantidade de caixas d’água e suas respectivas capacidades: 
-04 (quatro) caixas d’água com capacidade de 1 m3. 
 
 
 

6 SERVIÇO 
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2.12 
16/7783 
(01 a 12) 

Sesc 
Caxias 

Contratação de empresa especializada para realização dos seguintes serviços na 
unidade Sesc Caxias.  
 
Desinsetização: para controle químico de insetos tais como moscas, baratas, pernilongo, 
fomigas e cupins.  
 
Desratização: para controle químico de ratos.  
- Os serviços devem ser realizados nas dependências internas e externas da unidade.  
 
- Deve ser realizada manutenção preventiva e corretiva adequada pela empresa 
responsável durante o mês de realização do serviço e atender a chamadas de urgência 
e emergência quando necessário. 
 
- Áreas do prédio onde será realizado o serviço: 
*Restaurante *Cantina *Assistência Odontológica *Educação Infantil *Almoxarifado 
ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 1.021,53 m²       
                                       
OBS: A EMPRESA DEVE RESPEITAR A RESOLUÇÃO ANVISA Nº 52, DE 22 
OUTUBRO DE 2009. 
 

12 SERVIÇO 

2.13 
17/0228 
(01 a 06) 

Sesc 
Caxias 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de limpeza e 
desinfecção de cisternas e caixas d’água na unidade Sesc Caxias. 
*Quantidade de cisternas e suas respectivas capacidades:  
-01 cisterna com capacidade de 42 m³ de água. 
*Quantidade de caixas d´água e suas respectivas capacidades: 
-01 caixa d’água de concreto com capacidade de 38 m³. 
 

6 SERVIÇO 

2.14 
16/7820 
(01 a 12) 

Sesc 
Caxias 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço desinsetização do 
veículo do programa MESA BRASIL localizado na unidade SESC Caxias.  
Desinsetização: para controle químico de insetos, tais como moscas, baratas, 
pernilongos, formigas e cupins.  
Desratização: para controle químico de ratos. 
- Os serviços devem ser realizados nas dependências internas e externas da unidade 
móvel. 
- Deve ser realizada manutenção preventiva e corretiva adequada pela empresa 
responsável durante o mês de realização do serviço e atender às chamadas de urgência 
e emergência quando necessário. 
Dados do Veículo:  
Capacidade: 1.000 KG 
Modelo: SPLING FIAT DUCATO 
Placa: PSK-4962 
Ano: 2015 

12 SERVIÇO 
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LOTE 3 - SERVIÇO DE ANÁLISE AMBIENTAL – SESC SAÚDE E SESC CAXIAS. 
 

LOTE ITENS 

Uso 
Interno (Nº 
da RCMS/ 

item) 

UNIDADE  DESCRIÇÃO Total 
Unidade 

de 
Medida 

3 
 

3.1 
17/0123 
(01 a 06) 

Sesc 
Saúde 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de análise ambiental da 
unidade SESC Saúde. 
 
Os locais a serem feitas as análises ambientais serão conforme descritos abaixo: 
-Clínica Odontológica: 53,01 m2 
-Atendimento Infantil: 26,95 m2 
- Raio X: 6,02 m² 
 

6 SERVIÇO 

3.2 
17/0223 
(01 a 06) 

Sesc 
Caxias 

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de análise ambiental da 
unidade Sesc Caxias. 
Os locais a serem feitas as análises serão conforme descrito abaixo: 
Áreas do prédio e seus respectivos tamanhos onde será feira a análise ambiental:  
- Assistência Odontológica: 25m² 
 

6 SERVIÇO 

 
 
Observações: 
 
 

1 – Na proposta deverá ser apresentado os valores unitários de cada subitem que compõem os lotes, com os respectivos 
valores totais dos subitens, assim como o valor total de cada lote. 
 
2 - No preço cotado deverão ser incluídas 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. 
 
3 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
 
4 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor TOTAL do LOTE. 


