PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 20/0006-PG
ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS ITENS

QUANTIDADE
Nº DO Uso interno
ITEM (RCMS)

DESCRIÇÃO

Sede
Sesc
Sesc
Administrativa Deodoro Turismo

Sesc
Sesc
Total
Unidade de
Caxias Itapecuru Estimado Medida

1.1 - 03 caldeirão industrial auto gerador capacidade
200l
1.2 - 02 fogão industrial em aço inox com 08 bocas
e queimadores duplo
1.3 - 05 exaustores em aço inox
1.4 - 01 liquidificador industrial capacidade 25l
1.5 - 01 liquidificador industrial capacidade 15l
1

20/1416-1

1.6 - 01 processador de alimentos

-

-

12

-

1.7 - 01 maquina de moer carne
1.8 - 01 cortador de frios industrial
1.9 - 01 cortador de frios semi-industrial
1.10 - 01 aquecedor elétrico (boiler)
1.11 - 01 estufa térmica elétrica - pass through
1.12 - 01 refesqueira com duas cubas
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-

-

SERVIÇO

1.13 - 03 forno combinado elétrico hfed
1.14 - 01 forno combinado elétrico
1.15 - 01 máquina de lavar louça
1.16 - 02 módulo quente de distribuição (balcão)
1.17 - 02 módulo frio de distribuição (balcão)
1.18 - 06 refrigerador vertical de uma porta
1.19 - 04 máquina de fabricação de gelo
1.20 - 02 frigorífico tipo freezer horizontal
1.21 - 01 batedeira industrial
1.22 - 01 batedeira semi-industrial
1.23 - 01 balcão refrigerador de encosto 03 portas
horizontal
1.24 - 01 refrigerador vertical de 04 portas
1.25 - 01 frigideira basculante elétrica
1.26 - 02 cafeteira industrial
1.27 - 01 sanduicheira industrial
1.28 - 01 sanduicheira semi-industrial
1.29 - 01 serra fita em aço inox
1.30 - 01 fritadeira industrial elétrica capacidade 90l
1.31 - 01 descascador de legumes
1.32 - 02 bebedouros de 02 torneiras
1.33 - 03 bebedouro industrial inox
1.34 - 01 bebedouro de coluna inox
Obs.: O serviço será prestado mediante 4 visitas
mensais.
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1.1- caldeirão em aço inox, 300 lt 02 und
1.2 - caldeirão em aço inox, 200 lt 02 und
1.3 - máquina serra fita industrial 01 und
1.4 - balcão térmico 02 und
1.5 - balcão refrigerado 02 und
1.6 - lavadora de louças industrial 01 und
1.7 - descascador de legumes 01 und
1.8 - processador de alimentos 01 und
1.9 - fritadeira super- industrial 01 und

2

20/1276-1

1.10 - freezer vertical industrial quatro portas 02 und
1.11- refrigerador vertical industrial quatro portas
02 und
1.12 - máquina para confecção de gelo 01 und
1.13 - refresqueira industrial capacidade 100 litros
02 und
1.14 - batedeira de massas capacidade 140 litros
01 und
1.15 - fogão industrial em aço inox com 06 bocas
03 und
1.16 - frigideira basculante a gás em aço 01 und
1.17 - fritadeira elétrica industrial - 1 cuba, 3 cestos
02 und
1.18 - pass-through aquecido, 4 portas de aço inox
02 und
1.19 - pass-through refrigerado, 4 portas de aço inox
01 und
1.20 - freezer e refrigerador horizontal 01 und

-

12

-

-

1.21 - fogão cinco bocas 01 und
1.22 - refrigerador frost free inox 04 und
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-

-

SERVIÇO

1.23 - freezer vertical frost free capacidade 231 litros
01 und
1.24 - vitrine estufa em inox, 2 portas, dupla com
6 bandejas 02 und
1.25 - depurador de ar 80 cm em inox 01 und
1.26 - liquidificador em inox de alta rotação 03 und
1.27 - grill elétrico em aço inox 01 und
1.28 - fatiador de frios semi automático em inox
02 und
1.29 - cafeteira industrial 10 litros em aço inoxidável
01 und
1.30 - micro-ondas 38 litros 03 und
1.31 - fogão 4 bocas industrial 01 und
1.32 - máquina de gelo com capacidade de produção
de 12kg por dia 03und
1.33 - liquidificador industrial em inox de alta rotação
20 L 02 und
1.34 - liquidificador industrial em inox de alta rotação
05 L 03 und
1.35 - forno combinado elétrico 02 und
1.36 - exaustores e coifas em aço inox 07 und
Obs.: o serviço será prestado mediante 4 visitas
mensais.
1.1 - 01 freezer vertical(linha branca)

3

20/1203-1

1.2 - 01 coifa de exaustão
1.3 - 01 fogão industrial c/08 queimadores duplos
e chapa
1.4 - 01 refrigerador vertical industrial em aço inóx
02 portas
1.5 - 01 fritadeira elétrica industrial

-

-

-

12
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-

-

SERVIÇO

1.6 - 01 liquidificador industrial
1.7 - 05 freezers horizontais 02 portas
1.8 - 01 batedeira semi industrial
1.9 - 02 bebedouros de coluna
1.10 - 01 fatiador cortador de frios
1.11 - 01 refresqueira universal c/02 cubas
1.12 - 01 bebedouro inóx c/torneira de pressão
1.13 - 02 bebedouros industriais em inóx
1.14 - 01 estufa para salgados
1.15 - 01 microondas (linha branca)
Obs.: o serviço será prestado mediante 1 visita
por mês
1.1 - 01- fogão semi-industrial com 4 bocas e 1 forno;
1.2 - 02- liquidificador industrial de 6 litros;
1.3 - 02- batedeira industrial de 5 litros;
1.4 - 02- máquina de gelo, capacidade de 10 a 15kg;

4

20/0704

1.5 - 02- bebedouros em inox, com filtro e 4 torneiras;
1.6 - 02- bebedouros coletivo infantil em plástico com
9 torneiras;
1.7 - 01 - exaustor para cozinha medindo 33 cm de
diâmetro;
1.8 - 01- freezer vertical;

-

-

-

-

1.9 - 01- freezer horizontal;
1.10 - 02- refrigerador em aço inox.
Obs.: o serviço será prestado mediante 1 visita
por mês
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12

-

SERVIÇO

1.1 - 01 fogão industrial 04 bocas em aço inox
1.2 - 01 geladeira frost free aço inox 553 l
1.3 - 01 exaustor - coifa exaustão
1.4 - 01 forno microondas em aço inox 40l
1.5 - 01 freezer horizontal com duas tampas 360l

5

20/1189

1.6 - 01 cafeteira industrial
1.7 - 01 balcão conjugado quente/frio com rodizio
e trava, com vidro curto - tampo de granito - tipo
buffet

12

-

-

-

-

-

SERVIÇO

1.8 - 01 liquidificador com capacidade de 10l
1.9 - 01 refresqueira com 02 reservatórios de 16l
1.10 – 01 máquina de lavar louças doméstica, em
Aço inox, com cap. para 14 serviços por lavagem.
Obs.: o serviço será prestado mediante 1 visita
por mês

Observações:
1 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
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 proposta deverá informar o valor unitário para manutenção de cada equipamento que compõe o lote, seguido do valor total
mensal do serviço e o valor total anual do lote para prestação do serviço durante o período de 12 (doze) meses. A proposta
deverá indicar o valor mensal global e o valor anual global dos serviços.
4 - Observadas as demais condições deste edital e seus anexos, o julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR
PREÇO GLOBAL, sendo obrigatória a cotação de todos os itens da licitação.
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