PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 20/0003-PG

ANEXO I

1. OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de material
hidráulico, material elétrico e material de pintura para manutenção do Sesc Administração e das Unidades Operacionais
do Sesc Deodoro, Sesc Turismo e Sesc Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.

1.1 Descrição dos Serviços
LOTE 01 - Material Hidráulico

Uso
Interno
(RCMS)

20/1551-1

Descrição

Total
Estimado

Unidade de
Medida

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material hidráulico, tais como: abraçadeiras para
canos de pvc, luvas de pvc, parafuso para vaso sanitário, torneiras, bóia elétrica, chaves de registro, união pvc, sifão,
redução, luva com redução, válvula de sucção, parafusos, curvas pvc, joelhos, buchas, chuveiros, abraçadeiras,
curvas, niples e afins para manutenção do sesc administração e unidades operacionais do sesc deodoro, sesc saude
e sesc turismo pelo período de 12(doze) meses.

12

SERVIÇO

LOTE 02 – Material Elétrico
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Uso
Interno
(RCMS)

20/1551-2

Descrição

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material elétrico tais como: fita isolante,
disjuntor trifásico, disjuntor monofásico, lâmpadas pl, lâmpadas fluorescentes, cabo elétrico, fio torcido, fio paralelo,
cabo pb, tomadas, interruptores, filtros de linha,tomadas, interruptores, filtros de linha, bocal de porcelana, plugs,
furadeiras, bocal, chaves, alicate, calhas, luminárias e afins para manutenção o sesc administração e unidades
operacionais do sesc deodoro, sesc saúde e sesc turismo pelo período de 12(doze) meses.

Total
Estimado

12

Unidade de
Medida

SERVIÇO

LOTE 03 – Material de Pintura/Tintas

Uso
Interno
(RCMS)

20/1551-3

Descrição

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material pintura/tintas, tais como: tintas,
pincéis, escada, rolos, espatula, lixas, cola, massa para parede, selador, solvente, trapo para limpeza,
desempenadeira, pistola de pressão, luva, bandeija, verniz, aderentes e afins para manutenção do sesc
administração e unidades operacionais do Sesc deodoro, sesc saúde e sesc turismo pelo período de 12(doze)
meses.

Sesc – Serviço Social do Comércio │ Departamento Regional no Maranhão │ www.sescma.com.br
Sesc Administração, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24,
Bairro Jardim Renascença II – São Luís/MA, CEP: 65075-650 │ TEL +55 98 3215 1513/1514/1577│ e-mail: cpl@ma.sesc.com.br

Total
Estimado

12

Unidade de
Medida

SERVIÇO

1 O critério de julgamento para escolha da proposta vencedora da presente Licitação será o de MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO POR LOTE, não sendo obrigatório a cotação de todos os lotes.
2 O VALOR MÉDIO ANUAL ESTIMADO para os lotes: 01 – Material hidráulico é de R$ 28.749,55 (vinte e oito mil, setecentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); 02 - material elétrico é de R$ 122.288,24 (cento e vinte e dois mil, duzentos
e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos); e 03 - material de pintura é de R$ 51.329,65 (cinquenta e um mil, trezentos e
vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor global de R$ 202.367,44 (duzentos e dois mil, trezentos e
sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para o processo.
3 O PERCENTUAL DE DESCONTO MÉDIO ESTIMADO DE REFERÊNCIA para os lotes 01 e 03 é de 8% sobre a tabela SINAPI,
e para o lote 02 é de 9% sobre a tabela SINAPI.
4 A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

5 Os produtos deverão ser entregues nas Unidades Operacionais:
 Sesc Administração: Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24, Bairro Jardim
Renascença II – São Luís/MA;
 Sesc Deodoro: Av. Silva Maia, nº 164, Centro, São Luís – MA;
 Sesc Saúde - Rua do Sol, nº 616, Centro, São Luís-MA;
 Sesc Turismo: Av. São Carlos, Jardim Paulista, s/n, Olho D’água, São Luís –MA.
6 No percentual de desconto 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.
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