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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 18/0017-PG 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 

Item 
Uso 

Interno 
(RCMS) 

Descrição 

QUANTIDADE ESTIMADA 

Sesc 
Administração 

Sesc 
Deodoro 

Sesc 
Turismo 

Sesc 
Caxias 

Sesc 
Itapecuru 

Total 
estimado 

Unidade de 
Medida 

1 18/3565-01 

ONIBUS EXECUTIVO (C/ ACESSÓRIOS). Locação de 
ônibus executivo com motorista e combustível, com 
ar condicionado, banheiro, frigobar, tv, dvd, som 
ambiente, descanso para os pés, com capacidade 
mínima para 44 lugares. O veículo deverá apresentar 
perfeito estado de conservação e uso para o 
transporte de pessoas. Duração do serviço: 4 horas. 
Roteiro: transitar na área “metropolitana” de São 
Luís/MA.  
 

__ 6 __ __ __ 6 SERVIÇO 

2 
18/3565-02 
18/3672-04 

ONIBUS CONVENCIONAL (C/ AR) 
Locação de ônibus convencional com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 44 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 4 horas. Roteiro: transitar na área 
“urbana” de São Luís/MA. 
 

2 8 __ __ __ 10 SERVIÇO 



 
 
 
 

2 
Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac – Edifício Francisco Guimarães e Souza 

Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24 – Jardim Renascença II – CEP: 65075-650 – São Luís - MA 
C.N.P.J: 04.155.096/0001-18 - Fone: (98) 3215-1513/1514   e-mail: cplsescma@gmail.com 

  
 

 
 

3 
18/3565-05 
18/3672-05 

ONIBUS CONVENCIONAL (C/ AR). Locação de ônibus 
convencional com motorista e combustível, com ar 
condicionado, bancos em fibra, com capacidade 
mínima para 44 lugares.  O veículo deverá apresentar 
perfeito estado de conservação e uso para o 
transporte de pessoas. Duração do serviço: 6 horas. 
Roteiro: transitar na área “urbana” de São Luís/MA.  
 

2 33 __ __ __ 35 SERVIÇO 

4 
18/3565-03 
18/3672-06 

ONIBUS CONVENCIONAL (C/ AR) 
Locação de ônibus convencional com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 44 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. Roteiro: transitar na área 
“urbana” de São Luís/MA. 
 

2 
 

46 
 

__ __ __ 48 SERVIÇO 

5 
18/3565-12 
18/3672-07 

ONIBUS CONVENCIONAL (C/ AR) 
Locação de ônibus convencional com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 44 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 4 horas. Roteiro: transitar na área 
“metropolitana” de São Luís/MA. 
 

2 6 __ __ __ 8 SERVIÇO 
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6 
18/3565-06 
18/3672-08 

ONIBUS CONVENCIONAL (C/ AR). Locação de ônibus 
convencional com motorista e combustível, com ar 
condicionado, bancos em fibra, com capacidade 
mínima para 44 lugares.  O veículo deverá apresentar 
perfeito estado de conservação e uso para o 
transporte de pessoas. Duração do serviço: 6 horas. 
Roteiro: transitar na área “metropolitana” de São 
Luís/MA. 
 

2 4 __ __ __ 6 SERVIÇO 

7 
18/3565-04 
18/3500-02 
18/3672-09 

ONIBUS CONVENCIONAL (C/ AR) 
Locação de ônibus convencional com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 44 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. Roteiro: transitar na área 
“metropolitana” de São Luís/MA. 
 

2 8 5 __ __ 15 SERVIÇO 

8 
18/3565-07 
18/3672-10 

MICRO-ÔNIBUS - 22 lugares 
Locação de micro-ônibus padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos com 
espuma, com capacidade mínima para 22 lugares.  O 
veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 4 horas. Roteiro: transitar na área 
“urbana” de São Luís/MA.  
 

2 2 __ __ __ 4 SERVIÇO 
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9 18/3565-08 

MICRO-ÔNIBUS - 28 lugares 
Locação de micro-ônibus padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos com 
espuma, com capacidade mínima para 28 lugares.  O 
veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 4 horas. 
Roteiro: transitar na área “urbana” de São Luís/MA. 
 

__ 2 __ __ __ 2 SERVIÇO 

10 18/3565-09 

MICRO-ÔNIBUS - 28 lugares 
Locação de micro-ônibus padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos com 
espuma, com capacidade mínima para 28 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. Roteiro: transitar na área 
“urbana” de São Luís/MA. 
 

__ 8 __ __ __ 8 SERVIÇO 

11 
18/3565-10 
18/3500-01 

MICRO-ÔNIBUS - 28 lugares 
Locação de micro-ônibus padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos com 
espuma, com capacidade mínima para 28 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. Roteiro: transitar na área 
“metropolitana” de São Luís/MA. 
 

__ 33 2 __ __ 35 SERVIÇO 
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12 
18/3565-11 
18/3672-01 

ONIBUS EXECUTIVO - (PADRÃO) 
Locação de ônibus executivo padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, banheiro, com 
capacidade mínima para 44 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 4 horas. Roteiro: transitar na área 
“metropolitana” de São Luís/MA.  
 

2 39 __ __ __ 41 SERVIÇO 

13 18/3672-02 

ONIBUS EXECUTIVO - (PADRÃO) 
Locação de ônibus executivo com motorista e 
combustível, com ar condicionado, banheiro, com 
capacidade mínima para 44 lugares.  O veículo deverá 
apresentar perfeito estado de conservação e uso para 
o transporte de pessoas. Duração do serviço: 6 horas. 
Roteiro: transitar na área “metropolitana” de São 
Luís/MA.  
 

2 __ __ __ __ 2 SERVIÇO 

14 
18/3565-13 
18/3672-03 

ONIBUS EXECUTIVO - (PADRÃO) 
Locação de ônibus executivo com motorista e 
combustível, com ar condicionado, banheiro, com 
capacidade mínima para 44 lugares. O veículo deverá 
apresentar perfeito estado de conservação e uso para 
o transporte de pessoas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar na área “metropolitana” de São 
Luís/MA.  
 

2 70 __ __ __ 72 SERVIÇO 
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15 18/3565-14 

VAN. Locação de veículo tipo van com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 12 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. Roteiro: transitar na área 
“metropolitana” de São Luís/MA. 
 

__ 133 __ __ __ 133 SERVIÇO 

16 18/3565-15 

MICRO-ÔNIBUS - 22 lugares. Locação de micro-ônibus 
padrão, com motorista e combustível, com ar 
condicionado, bancos com espuma, com capacidade 
mínima para 22 lugares.  O veículo deverá apresentar 
perfeito estado de conservação e uso para o 
transporte de pessoas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar na área “urbana” de São Luís/MA.  
 

__ 6 __ __ __ 6 SERVIÇO 

17 18/3565-16 

VAN. Locação de veículo tipo van com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 12 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. Roteiro: transitar no 
município de Açailância/MA. 
 

__ 10 __ __ __ 10 SERVIÇO 

18 18/3565-17 

VAN. Locação de veículo tipo van com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 12 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. Roteiro: transitar no 
município de Imperatriz/MA . 
 

__ 10 __ __ __ 10 SERVIÇO 
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19 18/3565-18 

CARRO PASSEIO. Locação de veículo tipo carro passeio 
com motorista e combustível, com ar condicionado, 
porta malas, com capacidade mínima para 5 
passageiros.  O veículo deverá apresentar perfeito 
estado de conservação e uso para o transporte de 
pessoas. Duração do serviço: 6 horas. 
Roteiro: transitar na área “urbana” de São Luís/MA.  
 

__ 54 __ __ __ 54 SERVIÇO 

20 18/3565-19 

CARRO PASSEIO. Locação de veículo tipo carro passeio 
com motorista e combustível, com ar condicionado, 
porta malas, com capacidade mínima para 5 
passageiros.  O veículo deverá apresentar perfeito 
estado de conservação e uso para o transporte de 
pessoas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar na área “urbana” de São Luís/MA. 
 

__ 123 __ __ __ 123 SERVIÇO 

21 18/3565-20 

CARRO PASSEIO. Locação de veículo tipo carro passeio 
com motorista e combustível, com ar condicionado, 
porta malas, com capacidade mínima para 5 
passageiros. O veículo deverá apresentar perfeito 
estado de conservação e uso para o transporte de 
pessoas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar na área “metropolitana” de São 
Luís/MA. 
 

__ 28 __ __ __ 28 SERVIÇO 

22 18/3565-21 

CAMINHÃO BAÚ. Locação de veículo tipo caminhão 
baú, com motorista e combustível, com capacidade 
mínima de 01(uma) tonelada para transporte de 
cargas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar na área “metropolitana” de São 
Luís/MA. 
 

__ 17 __ __ __ 17 SERVIÇO 
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23 
18/3565-22 
18/2904-05 

CAMINHÃO BAÚ. Locação de veículo tipo caminhão 
baú, com motorista e combustível, com capacidade 
mínima de 01(uma) tonelada para transporte de 
cargas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: Itapecuru/MA - São luís/MA - Itapecuru/MA. 
 

__ 4 __ __ 2 6 SERVIÇO 

24 18/3520-01 

ONIBUS EXECUTIVO (C/ ACESSÓRIOS) 
Locação de ônibus executivo com motorista e 
combustível, com ar condicionado, banheiro, frigobar, 
tv, dvd, som ambiente, descanso para os pés, com 
capacidade mínima para 44 lugares. 
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: Caxias/MA - Teresina/PI - Caxias/MA. 
 

__ __  __ 6 __ 6 SERVIÇO 

25 18/3520-02 

ONIBUS CONVENCIONAL (C/ AR) 
Locação de ônibus convencional com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 44 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 4 horas. 
Roteiro: transitar no município de Caxias/MA. 
 

__ __ __ 31 __ 31 SERVIÇO 
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26 18/3520-03 

MICRO-ÔNIBUS - 22 lugares 
Locação de micro-ônibus padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos com 
espuma, com capacidade mínima para 22 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar no município de Caxias/MA. 
 

__ __ __ 1 __ 1 SERVIÇO 

27 18/3520-04 

VAN. Locação de veículo tipo van com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos em fibra, 
com capacidade mínima para 12 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar no município de Caxias/MA. 
 

__ __ __ 35 __ 35 SERVIÇO 

28 18/3520-05 

CARRO PASSEIO. Locação de veículo tipo carro passeio 
com motorista e combustível, com ar condicionado, 
porta malas, com capacidade mínima para 5 
passageiros. O veículo deverá apresentar perfeito 
estado de conservação e uso para o transporte de 
pessoas. Duração do serviço: 4 horas. 
Roteiro: transitar no município de Caxias/MA. 
 

__ __ __ 30 __ 30 SERVIÇO 

29 18/3520-06 

CAMINHÃO BAÚ. Locação de veículo tipo caminhão 
baú, com motorista e combustível, com capacidade 
mínima de 01(uma) tonelada para transporte de 
cargas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: Teresina/PI - Caxias/MA – Teresina/PI. 
 

__ __ __ 2 __ 2 SERVIÇO 



 
 
 
 

10 
Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac – Edifício Francisco Guimarães e Souza 

Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24 – Jardim Renascença II – CEP: 65075-650 – São Luís - MA 
C.N.P.J: 04.155.096/0001-18 - Fone: (98) 3215-1513/1514   e-mail: cplsescma@gmail.com 

  
 

 
 

30 18/3520-07 

ONIBUS EXECUTIVO (C/ ACESSÓRIOS) 
Locação de ônibus executivo com motorista e 
combustível, com ar condicionado, banheiro, frigobar, 
tv, dvd, som ambiente, descanso para os pés, com 
capacidade mínima para 44 lugares. 
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: Caxias/MA - São Luís/MA - Caxias/MA. 
 

__ __ __ 3 __ 3 SERVIÇO 

31 18/2904-01 

ONIBUS EXECUTIVO (C/ ACESSÓRIOS) 
Locação de ônibus executivo com motorista e 
combustível, com ar condicionado, banheiro, frigobar, 
tv, dvd, som ambiente, descanso para os pés, com 
capacidade mínima para 44 lugares. 
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: Itapecuru/MA - São luís/MA - Itapecuru/MA.  
 

__ __ __ __ 4 4 SERVIÇO 

32 18/2904-02 

MICRO-ÔNIBUS - 22 lugares 
Locação de micro-ônibus padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos com 
espuma, com capacidade mínima para 22 lugares.  
O veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: transitar no município de Itapecuru/MA. 
 

__ __ __ __ 8 8 SERVIÇO 
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33 18/2904-03 

MICRO-ÔNIBUS - 22 lugares 
Locação de micro-ônibus padrão, com motorista e 
combustível, com ar condicionado, bancos com 
espuma, com capacidade mínima para 22 lugares.  O 
veículo deverá apresentar perfeito estado de 
conservação e uso para o transporte de pessoas. 
Duração do serviço: 16 horas. 
Roteiro: Itapecuru/MA - São luís/MA - Itapecuru/MA. 
 

__ __ __ __ 2 2 SERVIÇO 

34 18/2904-04 

MICRO-ÔNIBUS - 22 lugares. Locação de micro-ônibus 
padrão, com motorista e combustível, com ar 
condicionado, bancos com espuma, com capacidade 
mínima para 22 lugares. O veículo deverá apresentar 
perfeito estado de conservação e uso para o 
transporte de pessoas. Duração do serviço: 8 horas. 
Roteiro: Itapecuru/MA – Povoado Felipa - 
Itapecuru/MA. 
 

__ __ __ __ 8 8 SERVIÇO 

 
Observações: 
 
1 - O prazo para execução dos serviços será de acordo com a necessidade do Sesc-MA, com a data e horário estipulados no Pedido ao 
Fornecedor – PAF. 
2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
3 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO do ITEM. 
4 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
5 - No preço cotado deverá ser incluída 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. 


