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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO
1 – OBJETO:
1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar as características
básicas para revestimentos cerâmicos a serem adquiridos, destinados para uso na
piscina “Rio lento” do parque aquático do Centro de Turismo Social e Lazer de
Praia Formosa – CTSLPF do SESC/ES.

2- CARACTERÍSTICAS DO REVESTIMENTO CERÂMICO:
2.1 - As características básicas do revestimento cerâmico, bem como as suas
respectivas quantidades, são as que seguem:
LOTE 1
ITEM
1

2

ESPECIFICAÇÃO
Revestimento cerâmico para piscina 2,5 cm x 20 cm (1" x
8") tonalidade, 1969 - qualidade ( A ) marca de referencia
ELIANE, referencia : 176265 , canaleta azul naval.
Revestimento cerâmico 20,0 cm x 20,0 cm (8'' x 8'')
referência azul naval 20x20** marca de referência
ELIANE, tonalidade 1834, qualidade (A).

QUANTIDADE
65 m²

60 m²

LOTE 2
ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO
Cerâmica 12 x 24 cm, tonalidade 1405, marca de
referencia GAIL, referencia: 1009, qualidade ( A ).

QUANTIDADE
400 m²

3- REQUISITOS TÉCNICOS:
3.1 – A empresa que vier a ser considerada classificada em primeiro lugar no
preço, caso venha apresentar marca diferente da solicitada, deverá encaminhar
à Gerência de Compras e Contratos do SESC, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
a titulo de AMOSTRA, um exemplar (protótipo) do item ofertado. A amostra será
analisada (visualmente e dimensionamento), para verificação da conformidade do
produto ofertado com as especificações técnicas contidas neste documento.
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3.2 – A amostra deverá estar devidamente identificada com relação ao lote, bem
como com identificação do licitante.
3.3 – A Contratada garantirá os produtos fornecidos de acordo com o disposto no
Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor sempre o que for melhor
aplicado para a situação.

4 – DEMAIS CONDIÇÕES:
4.1 - Local de entrega: Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa, do
SESC/ES, sito à Rodovia do Sol, ES-010, Km 35, Santa Cruz, Aracruz-ES. CEP:
29190-000.
4.2 - Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias corridos após emissão e recebimento do
Pedido ao Fornecedor (PAF);
4.3 - Condição de Pagamento: até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo
dos materiais.
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