
         

                                 

Av. Gomes de Castro, nº 132, Centro, CEP 65020-230 - São Luís – MA 
 C.N.P.J: 04.155.096/0001-18 - Fone: (98) 3216-3826 / Fax: (98)3216-3877 

cplsescma@gmail.com 

 

1 

CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 16/0003-CC 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Item 
Uso 

Interno 
(RCMS) 

Nº do 
item 
na 

RCMS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

01 15/7267 01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PROCEDER 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS ARQUITETONICOS E 
COMPLEMENTARES PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO 
RESTAURANTE DA UNIDADE SESC 
DEODORO CONTEMPLANDO OS 
SEGUINTES PROJETOS: 
1 - projeto arquitetônico; 
2 - projeto elétrico completo com SPDA; 
3 - projeto hidrossanitário; 
4 - projeto climatização; 
5 - projeto estrutural da ampliação; 
6 - projeto GLP; 
7 - projeto combate a incêndio; 
8 - projeto ventilação e exaustão; 
9 - projeto câmara frigorifica; 
10 - projeto drenagem pluvial da 
ampliação; 
11 - projeto voz e dados; 
12 - projeto estrutural metálico da rampa; 
13 - projeto CFTV; 
14 - caderno de encargos; 
15 - planilha orçamentaria com 
composição de preços unitários e 
cronograma físico-financeiro. 

01 SERVIÇO 

 
Observações: 
 
1 - A proposta de preços deverá apresentar o preço total do objeto, em algarismo e por extenso, em 
moeda nacional, considerando tudo que componha o preço global final, tais como BDI, tributos, mão-
de-obra, transporte e despesas diretas e/ou indiretas. 
 
2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
3 - O prazo máximo para a execução dos serviços licitados será de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos. 
 
4 – As empresas interessadas poderão solicitar o Projeto Arquitetônico da construção atual, em que 
serão disponibilizados em CD/DVD, devendo os interessados apresentarem mídia própria (CD/DVD) 
para a gravação. A solicitação de tais arquivos deverá ser feita junto ao Setor de Engenharia do 
Sesc-MA. As empresas localizadas em outros municípios poderão solicitar os projetos através do e-
mail cplsescma@gmail.com, informando todos os dados completos como: razão social, endereço, 
CNPJ/MF, telefone, e-mail e pessoa para contato. 


