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ANEXO I 
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 

 Nº 
do 

Item 

Uso Interno 
(Nº da 

RCMS e 
item) 

Descrição 

 
QNTIDADE 

TOTAL 
SOLICITADA 

SESC TURISMO 

Unidade 
de 

Medida 

1 16/5733-1 

1- Câmaras em painéis de parede, piso e teto termo isolante 
em núcleo isolante tipo pur (poliuretano), retardante a chama 
classe 01, conforme NBR 7358, face metálicas em aço 
inoxidável 304, unidades condensadoras de capacidade 
equivalente a necessidade operacional, com alto rendimento 
frigorífico, baixo consumo de energia e evaporadoras de 
carenagens galvanizadas pintadas com pintura eletrostática na 
cor branca, tampas laterais removíveis, bandeja removível, 
dreno com rosca, suporte de fixação no teto já montada. 
2- Dimensões das câmaras: 
2.1- 1. Câmara de resfriamento temperatura 0°C de 
capacidade 3.000kg (2,0 x 3,80x 2,50m) 
2.2- 2. Câmara de congelamento temperatura - 18°C de 
capacidade 2.000kg (2,20x 2,10x 2,50m) 
2.3- 1. Câmara de congelamento temperatura - 18°C de 
capacidade 3.000kg (2,00x 3,80x2, 50m). 
3- Motores trifásicos de 380 V. 
4- Possuir iluminação e controle de temperatura interna. Gás 
refrigerante fréon R 404 A. 
5- Possuir sistema de degelo. 
 
Observação: a câmara será instalada no mesmo local da 
antiga, portanto, deverá ser verificado o local de instalação 
para posterior aproveitamento das tubulações que interliga as 
condensadoras a câmara e ainda o sistema de drenagem. 
 

01 SERVIÇO 

 
Observações: 
1 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO do ITEM. 
 
2 – O item deverá ser entregue e instalado de acordo com o especificado no Pedido ao 
Fornecedor – PAF, no endereço abaixo: 
 
a)  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. 

mailto:cplsescma@gmail.com

