PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 16/0016-PG
ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS ITENS

Nº do
Item

1

Uso
Interno
(Nº da
RCMS e
item)

QUANTIDADE ESTIMADA
Descrição

16/5008-1

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e
corretiva de 03 (três) câmaras frigoríficas do almoxarifado do Sesc
Deodoro.
- Verificar atuação dos termostatos
- Limpar os quadros de força e comando, interna e externamente.
- Inspecionar os componentes dos quadros de força e comando
(conectores, fios e cabos).
- Verificar tensão e correntes dos motores.
- Verificar ocorrência de aquecimento anormal dos componentes do
quadro de força e conectores de alimentação elétrica do motor
compressor.
- Verificar o aperto de todas as forças existentes no conjunto frigorífico.
- Reapertar parafusos e forças de fixação dos ventiladores
- Verificar estado de conservação do isolamento térmico da rede
frigorífera.
- Desobstrução dos condensadores de gás.
- Verificar nível de óleo do compressor
- Manutenção e lubrificação dos motores
OBS: Para o período de 12 (doze) meses a manutenção preventiva
deverá ser efetuada 4 vezes ao mês.

Sesc
Deodoro

Sesc
Turismo

Total
estimado

Unidade
de
Medida

12

-----

12

SERVIÇO

1
Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac – Edifício Francisco Guimarães e Souza
Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 04 – Jardim Renascença II – CEP: 65075-650 – São Luís - MA
C.N.P.J: 04.155.096/0001-18 - Fone: (98) 3215-1513/1514/1577 e-mail: cplsescma@gmail.com

2

16/4576-1

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e
corretiva de 03 (três) câmaras frigoríficas do almoxarifado do Sesc
Turismo.
- Verificar atuação dos termostatos.
- Limpeza dos quadros de força e comando, interna e externamente.
- Inspecionar os componentes dos quadros de força e comando
(conectores, fios e cabos).
- Verificar tensão e correntes dos motores.
- Verificar ocorrência de aquecimento anormal dos componentes do
quadro de força e conectores de alimentação elétrica do motor
compressor.
- Verificar o aperto de todas as forças existentes no conjunto frigorífico.
- Reapertar parafusos e forças de fixação dos ventiladores.
- Verificar estado de conservação do isolamento térmico da rede
frigorífera.
- Desobstrução dos condensadores de gás.
- Verificar nível de óleo do compressor.
- Manutenção e lubrificação dos motores.
Visita preventiva 04 (quatro) vezes ao mês.

-----

12

12

SERVIÇO

Observações:
1 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor GLOBAL DO PROCESSO.
2 - A manutenção preventiva e corretiva nas câmaras frigoríficas deverá ser realizada nos seguintes endereços:
a) Sesc Deodoro: Avenida Silva Maia, n° 164 - Centro, Cep: 65020-570, São Luís-MA.
b) Sesc Turismo: Avenida São Carlos, S/N, Jardim Paulista, S/N – Olho D’água, CEP: 65065-420, São Luís-MA.
3 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
4- 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 da realização dos serviços objeto desta licitação.
2
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