PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 19/0007-PG
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I
DESCRIÇÕES DOS ITENS

Item

Uso
Interno
(Nº da
RCMS e
item)

N° DO
ITEM
NA
RCMS

01

18-5268
18-5471
18-5370
18-5473
18-8974
18-5480

3
2
6
7
3
11

02

18-5268
18-5241
18-5794
18-8974
18-5480
18-5582
18-5473
19-0331
18-5370

2
1
3
1
10
2
1
2
2

QUANTIDADE ESTIMADA
Descrição

Bolsas em algodão cru cores variadas, com
logomarca do projeto impressa em
policromia na parte frontal, com alças em
nylon e fechamento com zíper dimensões
0,43 cm x 0,30 cm. Tamanhos variados: pp;
p; m; g; gg e xgg.
Camisa em algodão composição: algodão
cor: a definir trama: penteada fio 30.1
gramatura: 160g/m² pintura: aplicação de
artes em silk4 cores no tamanho 32cm x
21cm na frente, tamanho até 9cm x 15cm
na manga direita e tamanho até 25cm x
18cm nas costas. Acabamento: gola
redonda com ribana (4% elastano e 96%
algodão), manga curta e barra na galoneira
2 agulhas com linha em poliéster na cor do
tecido. Tamanhos variados: pp; p; m; g; gg;
xgg.

Sesc
Administração

Sesc
Deodoro

Sesc
Turismo

Sesc
Saúde

Sesc
Caxias

Sesc
Itapecuru

Total
estimado

Unidade
de
Medida

-----

1200

-----

100

400

-----

1700

UNIDADE

----

4150

400

500

800

350

6200

UNIDADE
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03

18-5268
18-5370
18-5794
18-5346
19-0547
18-5582
18-5480

1
4
4
2
1
12
9

04

18-5471
18-5370
18-7276
18-8974
19-0331
18-5480
18-5582

1
3
3
2
1
7
6

05

06

18-5243
18-5794
18-5480

18-5582

1
6
4

13

Camisa polo em cor a definir. Composição:
piquet (50% poliéster / 50% algodão),
gramatura: 210 g/m², punho e gola: ribana
(4% elastano e 96% algodão) em cor a
definir, pintura: silk 4 cores tamanho até
9cm x 7cm no peito esquerdo na altura da
cava, 9cm x 15cm na manga direita e 25cm
x 18cm nas costas, botões: cor a definir,
costura dupla em toda a peça e não
deverão apresentar descontinuidades ou
desvios e linhas excedentes, bem como
devem
ser
planas
para
evitar
enrugamentos no decorrer do uso e
lavagens, linha na mesma cor do tecido,
botão com quatro furos – diâmetro 11 mm
nas cores indicadas tamanhos variados: pp,
p, m, g, gg.
Colete em malha pv, gramatura 30, sem
manga, abertura na lateral com elástico,
pescoço com viés, em 04 (quatro) cores no
formato a4 na parte frontal e logomarca do
sesc em 02 (duas) cores (costa). Tamanhos
variados: pp; p; m; g e gg.
Confecção de sacola em tnt branco,
gramatura 80 a 85g, na dimensão 30 cm x
40 cm (lxa), com 02 alças, com arte e
logomarca do sesc pintada conforme arte
do pedido. Tamanhos variados: pp; p; m; g
e gg.
Bermuda tactel composição: 100% poliéster
cor: a definir trama: trama lisa gramatura:
105 g/m² (tactel) pintura: aplicação de arte
em silk4 cores na perna esquerda, tamanho
até 15cm x 9cm. Costura: fechamento das
costuras internas em máquina interloque.
Elástico da cintura pespontado em máquina
de ponto corrente com 3 agulhas.
Acabamento: o elástico na cintura. Vivo na

----

275

30

----

50

10

365

UNIDADE

-----

615

300

200

500

180

1795

UNIDADE

----

----

50

---

700

UNIDADE

----

----

----

10

10

UNIDADE

----

---

650

----
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cor a definir nas laterais com pesponto.
Gancho dianteiro e traseiro com pesponto
simples. O cordão na parte interna da
cintura. Caseado na parte interna da cintura
para passagem do cordão. Bolsos laterais
tipo faca e traseiro com velcro. O travete na
emenda da costura de pesponto do
elástico, no centro do traseiro. Elástico da
cintura com 3,5 cm de largura. Barras em
máquina reta ponto fixo com 2 cm de altura.
Densidade de pontos: 3,5 a 4,0 pontos/cm.
Tamanhos variados: pp; p; m; g e gg.

07

08

09

18-5794
18-8974
18-5480

18-5582

18-5370
19-0547

7
4
5

5

1
2

Bolsas em tecido de tergal, cores variadas,
com logomarca do projeto impressa em
sublimação na parte frontal, com alças em
nylon e fechamento com ziper dimensões
0,43cm x 0,30cm. Tamanhos variados: pp;
p; m; g; e gg.
Boné em tactel cores variadas (vermelha,
amarela, verde água, verde, verde lima,
azul, preta, laranja, rosa) com sublimação
na parte frontal e lateral, com logomarca do
projeto com regulagem de plástico.
Tamanho único. Tamanhos variados: pp; p;
m; g e gg.
Bonés em tergal cores variadas (vermelha,
amarela, verde, água verde, verde lima,
azul, preta, laranja, rosa) com impressão
serigráfica com arte impressa na parte
frontal e nas lateriais com logmarca do
sesc, fechamento por fivela em metal.
Tamnho único. Tamanhos variados: pp; p;
m; g; gg.

----

50

----

100

200

----

350

UNIDADE

----

----

----

----

----

50

50

UNIDADE

----

100

10

----

----

---

110

UNIDADE
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10

11

12

13

18-5473

18-5700
19-0331

18-5700

18-5473

3

3
3

2

2

Camisa em malha helanca composição:
helanca, 100% poliéster. Cor: a definir
gramatura: 110g/m². Pintura: aplicação de
arte em sublimação total. Acabamento: gola
v careca de 2 cm do mesmo tecido com
manga curta e acabamento da barra na
galoneira 2 agulhas com linha em poliéster
na cor do tecido. Tamanhos variados: pp; p;
m; g; gg e xg.
Camisa em malha helanquinha, com
manga, sublimação total (frente e costa),
gola careca e logomarca do projeto,
tamanhos infantis e adultos pp, p, m. G e
gg.
Camisa em malha helanquinha, manga
machão, sublimação total (frente e costa),
gola careca e logomarca do projeto,
tamanhos infantis e adultos pp, p, m. G e
gg.
Camisa em malha pv - impressão grande
composição: malha pv, 67% poliéster e
33% viscose. Cor: a definir trama: malha fio
30/1, tratamento anti-peelling e préencolhimento gramatura: 170g/m² pintura:
aplicação de artes em silk4 cores no
tamanho até 25 cm x 45 cm na frente,
tamanho até 9 cm x 15 cm na manga direita
e tamanho até 25 cmx 18 cm nas costas.
Acabamento: gola careca de 2 cm do
mesmo tecido, em "v? Ou redonda com
ribana (4% elastano e 96% algodão),
manga curta e barra na galoneira 2 agulhas
com linha em poliéster na cor do tecido.
Tamanhos variados: pp; p; m; g; gg e xgg.

----

1500

----

----

----

----

1500

UNIDADE

----

2500

60

---

---

---

2560

UNIDADE

---

2500

---

---

---

---

2500

UNIDADE

---

550

---

---

---

---

550

UNIDADE
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14

15

18-5469
18-5469
18-5468
18-5468
18-5472
18-5472

18-5700
19-0547

2
1
2
1
1
2

1
3

16

18-5473

4

17

18-5471
18-5346
18-5480
18-5582

3
1
1
1

18

18-5696

1

Camisa em malha pv (67% poliéster e 33%
viscose), malha fio 30/1, tratamento antipeelling e pré-encolhimento, gramatura
170g/m², na cor a definir (colorido)
aplicação de artes em silk 4 cores no
tamanho até xx na frente, tamanho até 9cm
x 15cm na manga direita e tamanho até
25cm x 18cm nas costas. Gola careca de 2
cm do mesmo tecido, em 'v' ou redonda
com ribana (4% elastano e 96% algodão),
manga curta e barra na galoneira 2 agulhas
com linha em poliéster na cor do tecido.
Camisa em malha pv, gramatura 30, gola
careca, impressão de arte do projeto em 04
cores no formato a4 na parte frontal, nas cores
azul, amarelo, vermelho e branco, com mangas
curtas. Costa: logomarca do sesc em 2 cores
azul e amarelo no s tamanhos p, m, g e gg.
Camisa
malha
pv
sublimação
total
67% poliéster e 33% viscose - sublimação
total - gola careca com acabamento de 1 cm
de largura. Com o mesmo tecido da camisa.
Camisa pp - 170 g/m², 100 % poliéster,
impressão sublimação total, acabamento
em gola careca de 2 cm do mesmo tecido,
tamanhos variados: pp, p, m, g, gg.
Camisas em malha pv 67% poliéster e 33%
viscose, malha fio 30/1, tratamento anti-peeling
e pré-encolhimento, gram. 170g/m², na cor
branca,azul,vermelha e amarelo. Aplicação de
artes em silk 4 cores no tam. Até 32cm x 21cm
na frente tam. Até 9cm x 15cm na manga direita
e tam. Até 25cm x 18cm nas costas gola careca
de 2cm do mesmo tecido, manga curta e barra
na galoneira 2 agulhas c/linhas em poliéster na
cor do tecido nos tam. (pp,p,m,g e gg).

---

1670

---

---

---

---

1670

UNIDADE

---

1300

50

---

---

---

1350

UNIDADE

---

200

---

---

---

---

200

UNIDADE

---

4060

---

---

1300

800

6160

UNIDADE

500

---

---

---

---

---

500

UNIDADE
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19

20

21

18-5751
18-5750

18-5750
18-5754

18-5751
18-5750

1
1

2
1

5
6

Camiseta manga curta gola polo, malha
piquet composição 40% algodão e 60%
poliéster, gramatura mínima de 0,185g/m2,
cor a ser definida (colorida), punho
composição 48% algodão e 52% poliéster,
peitilho
funcional com
12cm, com
fechamento em 2 botões, com impressão
personalizadas em serigrafia, com a logo do
projeto odontosesc e do sesc saúde mulher
formato a ser definido ou estampa total de
acordo com a necessidade de cada evento,
sendo frente 4 cores, costa 4 cores e
mangas 2 cores. Tamanhos pp(20), p(40),
m(50), g((50), gg(20). Cor branca.
Camiseta
manga
curta
malha
pv
composição 33% viscose e 67% poliéster
com tratamento anti-peeling ou malha 30,1
penteada 100% algodão, gramatura mínima
de 0,160g/m2, cor branca ou colorida, gola
careca ou gola de viés, com reforço,
impressão personalizadas em serigrafia
logo do projeto sesc saúde mulher sendo
frente 4 cores, costa 2 cores (logo
institucional) mangas 2 cores. Tamanhos
pp(20), p(50), m(80), g(50), gg(30), xgg(20),
e xgg. Cor rosa e branca.
Colete em malha pv composição 33%
viscose e 67% poliéster, gramatura mínima
de 0,160g/m2, cor a ser definida (colorida)
gola careca ou gola v, com impressão
personalizadas em serigrafia, formato a ser
definido ou estampa total frontal logo do
sesc, sendo frente 4 cores, costa 2 cores.
Tamanhos p(20), m(20), g(40), gg(20), cor
branca.

360

---

---

---

---

---

360

UNIDADE

1450

---

---

---

---

---

1450

UNIDADE

200

---

---

---

--

200

UNIDADE

---
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22

23

24

18-5469

18-5582

18-5794
18-5582
18-5480

3

10

1
8
8

Confecção de sacola em tnt (cor a definir)
gramatura 80 a 85g, na dimensão
30cmx40cm(lxa), com 02 alças, com arte do
projeto e logomarca do sesc pintada
conforme arte do pedido.
Equipagem aquisição de 01 jogo completo
de equipagem com 20 camisas sublimada
total em malha helanquinha, com gola
redonda, 20 calções, 20 pares de meiões
em algodão, incluindo a equipagem de
goleiro/líbero, pintados e numerados
conforme modelo e arte do projeto.
Tamanhos variados: pp; p; m; g e gg.
Conjunto escolar infantil: - camisa pp – 170
g/m²,
100
%
poliéster,
impressão
sublimação total, acabamento em gola
careca de 2 cm do mesmo tecido,
tamanhos variados: pp, p, m, g, gg.
Bermuda
composição:
helanca
de
composição 100% poliéster. Cor: pantone
288 c (azul sesc), trama: lisa gramatura:
260g/m² pintura: aplicação de arte em silk
na perna esquerda, na cor branca, tamanho
8cm. Costura: a bermuda deverá ser toda
costurada com máquina overloque na sua
parte interna. As barras das pernas devem
ser rebatidas com largura de 2,0 cm e
costuradas em máquina galoneira de duas
agulhas. Tamanhos infantis de 02 a 12
anos. A cintura deve possuir elástico com
largura de 4,0cm embutido em um cós
duplo com 9,5 cm de largura e rebatido com
duas costuras em galoneira duas agulhas.
Cós com costura na junção no traseiro.
Tamanhos variados: pp, p, m, g, gg.

---

600

---

---

---

---

600

UNIDADE

---

---

---

---

---

6

6

UNIDADE

---

1500

---

---

250

900

2650

UNIDADE

07
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: cplsescma@gmail.com

25

26

18-5794

18-5751

8

3

Ecobag, tamanho: 38 x 41,5 cm, impressão:
silk 1 lado 21x25cm- central 1 cor. Material:
tnt termo-selado cor do material: preto
Jaleco longo tipo hospitalar unissex,
tamanho g, em tecido gabardine de
microfibra (multifilamentos), 100% poliéster,
gramatura
200
g/m²,
acabamento
acetinado, ligamento sarja 2x2, titulagem de
urdume 2x76/72 pes, titulagem da trama
167/96 pes, densidade de urdume 66
fios/cm, densidade de trama 33 fios/cm,
primeira qualidade, produto nacional, na cor
branca alvo, pantone 110601tc, com
mangas longas, com gola esporte.
Descrição de montagem: manga: sem
punho, com bainha de 2,5 cm de largura;
costas: costura longitudinal do meio das
costas com pesponto rente à costura,
abertura com transpasse de 2 cm, sendo,
bainha de 1 cm na parte inferior e 2,5 cm na
externa, abertura com 40 cm de
comprimento a partir da barra, martingale
(faixa) dupla solta nas costas com 4 cm de
largura x 54 cm de comprimento com
pespontos rentes às bordas, presa às
laterais do jaleco a 15,5 cm da cava; frente:
com abertura frontal em toda a extensão
para vestir e desvestir, acabamento postiço
dos transpasses da frente forrando o decote
até o ombro medindo 6 cm de largura no
ombro, 11,5 cm no início da extremidade do
decote e terminando na barra com 7 cm de
largura, frente pespontada rente à borda em
toda extensão, quatro casas em sentido
horizontal para botão com 2 cm de
diâmetro, primeira casa a 20 cm do decote,
espaço de 13,5 cm entre as casas; bolso
superior do lado esquerdo a 25 cm (do
ombro com decote) e 9,5 cm da borda da
abertura da frente, bainha da boca do bolso

---

50

---

---

---

---

50

UNIDADE

40

---

---

---

---

---

40

UNIDADE
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2,5cm, 2 bolsos inferiores com fundos a 31
cm da barra e 9,5 cm da borda da abertura
da frente, bainha boca dos bolsos 2,5 cm
(os bolsos deverão ser fixados com
pespontos rentes às bordas); lateral: fendas
nas duas laterais do jaleco a 23 cm da
cava, com 20 cm de comprimento e bainha
com 1 cm de largura; gola: colocada a 4 cm
da borda da abertura frente; bainha do
jaleco: com 2,5 cm de largura; aviamentos:
linhas de costura interna e externa, fio 80,
composição 100% poliéster fiado, branca
na cor do tecido para costura em alta
rotação; botão poliéster, quatro furos com 2
cm de diâmetro, branco alvo, brilho, na cor
do tecido.

27

18-5750

3

Jaleco longo tipo hospitalar unissex,
tamanho m, em tecido gabardine de
microfibra (multifilamentos), 100% poliéster,
gramatura
200
g/m²,
acabamento
acetinado, ligamento sarja 2x2, titulagem de
urdume 2x76/72 pes, titulagem da trama
167/96 pes, densidade de urdume 66
fios/cm, densidade de trama 33 fios/cm,
primeira qualidade, produto nacional, na cor
branca alvo, pantone 110601tc, com
mangas longas, com gola esporte.
Descrição da montagem: manga: sem
punho, com bainha de 2,5 cm de largura;
costas: costura longitudinal do meio das
costas com pesponto rente à costura,
abertura com transpasse de 2 cm, sendo,
bainha de 1 cm na parte inferior e 2,5 cm na
externa, abertura com 38 cm de
comprimento a partir da barra, martingale
(faixa) dupla solta nas costas com 4 cm de
largura x 50 cm de comprimento com
pespontos rentes às bordas, presa às
laterais do jaleco a 15 cm da cava; frente:
com abertura frontal em toda a extensão

10

---

---

---

---

---

10

UNIDADE
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para vestir e desvestir, acabamento postiço
dos transpasses da frente forrando o decote
até o ombro medindo 6 cm de largura no
ombro, 11,5 cm no início da extremidade do
decote e terminando na barra com 7 cm de
largura, frente pespontada rente à borda em
toda extensão, quatro casas em sentido
horizontal para botão com 2 cm de
diâmetro, primeira casa a 17 cm do decote,
espaço de 13,5 cm entre as casas; bolso
superior do lado esquerdo a 24 cm (do
ombro com decote) e 8 cm da borda da
abertura da frente, bainha da boca do bolso
2,5cm, 2 bolsos inferiores com fundos a 27
cm da barra e 8 cm da borda abertura da
frente, bainha boca dos bolsos 2,5 cm (os
bolsos deverão ser fixados com pespontos
rentes às bordas); lateral: fendas nas duas
laterais do jaleco a 22 cm da cava, com 18
cm de comprimento e bainha com 1 cm de
largura; gola: colocada a 4 cm da borda da
abertura frente; bainha do jaleco: com 2,5
cm de largura; aviamentos: linhas de
costura interna e externa, fio 80,
composição 100% poliéster fiado, branca
na cor do tecido para costura em alta
rotação; botão poliéster, quatro furos com 2
cm de diâmetro, branco alvo, brilho, na cor
do tecido; medidas: a - tórax: 118 cm; b quadril: 120 cm; c - costa (ombro a ombro):
48 cm; d - largura das costas na altura da
barra: 60 cm; e - ombro (decote a cava):
16,5 cm; f - contorno cava: 58 cm; g - altura
cava frente: 24 cm; h - largura manga: 49
cm; i - comprimento manga: 60 cm; j punho: 30 cm; k - largura parte frente na
altura da cava: 32 cm; l - largura parte
frente na altura da barra: 32,5 cm.
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28

18-5750

4

Jaleco longo tipo hospitalar unissex,
tamanho g, em tecido gabardine de
microfibra (multifilamentos), 100% poliéster,
gramatura
200
g/m²,
acabamento
acetinado, ligamento sarja 2x2, titulagem de
urdume 2x76/72 pes, titulagem da trama
167/96 pes, densidade de urdume 66
fios/cm, densidade de trama 33 fios/cm,
primeira qualidade, produto nacional, na cor
branca alvo, pantone 110601tc, com
mangas longas, com gola esporte.
Descrição de montagem: manga: sem
punho, com bainha de 2,5 cm de largura;
costas: costura longitudinal do meio das
costas com pesponto rente á costura,
abertura com transpasse de 2 cm, sendo,
bainha de 1 cm na parte inferior e 2,5 cm na
externa, abertura com 40 cm de
comprimento a partir da barra, martingale
(faixa) dupla solta nas costas com 4 cm de
largura x 54 cm de comprimento com
pespontos rentes às bordas, presa às
laterais do jaleco a 15,5 cm da cava; frente:
com abertura frontal em toda a extensão
para vestir e desvestir, acabamento postiço
dos transpasses da frente forrando o decote
até o ombro medindo 6 cm de largura no
ombro, 11,5 cm no início da extremidade do
decote e terminando na barra com 7 cm de
largura, frente pespontada rente à borda em
toda extensão, quatro casas em sentido
horizontal para botão com 2 cm de
diâmetro, primeira casa a 20 cm do decote,
espaço de 13,5 cm entre as casas; bolso
superior do lado esquerdo a 25 cm (do
ombro com decote) e 9,5 cm da borda da
abertura da frente, bainha da boca do bolso
2,5cm, 2 bolsos inferiores com fundos a 31
cm da barra e 9,5 cm da borda da abertura
da frente, bainha boca dos bolsos 2,5 cm
(os bolsos deverão ser fixados com
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pespontos rentes às bordas); lateral: fendas
nas duas laterais do jaleco a 23 cm da
cava, com 20 cm de comprimento e bainha
com 1 cm de largura; gola: colocada a 4 cm
da borda da abertura frente; bainha do
jaleco: com 2,5 cm de largura; aviamentos:
linhas de costura interna e externa, fio 80,
composição 100% poliéster fiado, branca
na cor do tecido para costura em alta
rotação; botão poliéster, quatro furos com 2
cm de diâmetro, branco alvo, brilho, na cor
do tecido; medidas: a - tórax: 126 cm; b quadril: 126 cm; c - costa (ombro a ombro):
50 cm; d - largura das costas na altura da
barra: 63 cm; e - ombro (decote a cava):
17,5 cm; f - contorno cava: 61 cm; g - altura
cava frente: 25 cm; h - largura manga: 50
cm; i - comprimento manga: 60 cm; j punho: 30 cm; k - largura parte frente na
altura da cava: 34 cm; l - largura parte
frente na altura da barra: 34 cm.
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18-5750

5

Jaleco longo tipo hospitalar unissex, tamanho
p, em tecido gabardine de microfibra
(multifilamentos), 100% poliéster, gramatura
200 g/m², acabamento acetinado, ligamento
sarja 2x2, titulagem de urdume 2x76/72 pes,
titulagem da trama 167/96 pes, densidade de
urdume 66 fios/cm, densidade de trama 33
fios/cm, primeira qualidade, produto nacional,
na cor branca alvo, pantone 110601tc, com
mangas longas, com gola esporte. Descrição
de montagem: manga: sem punho, com
bainha de 2,5 cm de largura; costas: costura
longitudinal do meio das costas com pesponto
rente à costura, abertura com transpasse de 2
cm, sendo, bainha de 1 cm na parte inferior e
2,5 cm na externa, abertura com 36 cm de
comprimento a partir da barra, martingale
(faixa) dupla solta nas costas com 4 cm de
largura x 48 cm de comprimento com
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pespontos rentes às bordas, presa às laterais
do jaleco a 15 cm da cava; frente: com
abertura frontal em toda a extensão para
vestir e desvestir, acabamento postiço dos
transpasses da frente forrando o decote até o
ombro medindo 6 cm de largura no ombro,
11,5 cm no início da extremidade do decote e
terminando na barra com 7 cm de largura,
frente pespontada rente à borda em toda
extensão, quatro casas em sentido horizontal
para botão com 2 cm de diâmetro, primeira
casa a 15 cm do decote, espaço de 13 cm
entre as casas; bolso superior do lado
esquerdo a 23 cm (do ombro com decote) e 7
cm da borda da abertura da frente, bainha da
boca do bolso 2,5cm; 2 bolsos inferiores com
fundos a 26 cm da barra e 7 cm da borda
abertura da frente, bainha boca dos bolsos
2,5 cm (os bolsos deverão ser fixados com
pespontos rentes às bordas); lateral: fendas
nas duas laterais do jaleco a 21 cm da cava,
com 18 cm de comprimento e bainha com 1
cm de largura; gola: colocada a 4 cm da
borda da abertura frente; bainha do jaleco:
com 2,5 cm de largura. Aviamentos: linhas de
costura interna e externa, fio 80, composição
100% poliéster fiado, branca na cor do tecido
para costura em alta rotação; botão poliéster,
quatro furos com 2 cm de diâmetro, branco
alvo, brilho, na cor do tecido; medidas: a tórax: 110 cm; b - quadril: 112 cm; c - costa
(ombro a ombro): 44 cm; d - largura das
costas na altura da barra: 54 cm; e - ombro
(decote a cava): 15 cm; f - contorno cava:
54,5 cm; g - altura cava frente: 23 cm; h largura manga: 46 cm; i - comprimento
manga: 57 cm; j - punho: 27 cm; k - largura
parte frente na altura da cava: 28,5 cm; l largura parte frente na altura da barra: 30 cm.
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18-5751

2

Jaleco longo tipo hospitalar unissex,
tamanho m, em tecido gabardine de
microfibra (multifilamentos), 100% poliéster,
gramatura
200
g/m²,
acabamento
acetinado, ligamento sarja 2x2, titulagem de
urdume 2x76/72 pes, titulagem da trama
167/96 pes, densidade de urdume 66
fios/cm, densidade de trama 33 fios/cm,
primeira qualidade, produto nacional, na cor
branca alvo, pantone 110601tc, com
mangas longas, com gola esporte.
Descrição da montagem: manga: sem
punho, com bainha de 2,5 cm de largura;
costas: costura longitudinal do meio das
costas com pesponto rente à costura,
abertura com transpasse de 2 cm, sendo,
bainha de 1 cm na parte inferior e 2,5 cm na
externa, abertura com 38 cm de
comprimento a partir da barra, martingale
(faixa) dupla solta nas costas com 4 cm de
largura x 50 cm de comprimento com
pespontos rentes às bordas, presa às
laterais do jaleco a 15 cm da cava; frente:
com abertura frontal em toda a extensão
para vestir e desvestir, acabamento postiço
dos transpasses da frente forrando o decote
até o ombro medindo 6 cm de largura no
ombro, 11,5 cm no início da extremidade do
decote e terminando na barra com 7 cm de
largura, frente pespontada rente à borda em
toda extensão, quatro casas em sentido
horizontal para botão com 2 cm de
diâmetro, primeira casa a 17 cm do decote,
espaço de 13,5 cm entre as casas; bolso
superior do lado esquerdo a 24 cm (do
ombro com decote) e 8 cm da borda da
abertura da frente, bainha da boca do bolso
2,5cm, 2 bolsos inferiores com fundos a 27
cm da barra e 8 cm da borda abertura da
frente, bainha boca dos bolsos 2,5 cm (os
bolsos deverão ser fixados com pespontos
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rentes ás bordas); lateral: fendas nas duas
laterais do jaleco a 22 cm da cava, com 18
cm de comprimento e bainha com 1 cm de
largura; gola: colocada a 4 cm da borda da
abertura frente; bainha do jaleco: com 2,5
cm de largura; aviamentos: linhas de
costura interna e externa, fio 80,
composição 100% poliéster fiado, branca
na cor do tecido para costura em alta
rotação; botão poliéster, quatro furos com 2
cm de diâmetro, branco alvo, brilho, na cor
do tecido.
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18-5751

4

Jaleco longo tipo hospitalar unissex,
tamanho gg, em tecido gabardine de
microfibra (multifilamentos), 100% poliéster,
gramatura
200
g/m²,
acabamento
acetinado, ligamento sarja 2x2, titulagem de
urdume 2x76/72 pes, titulagem da trama
167/96 pes, densidade de urdume 66
fios/cm, densidade de trama 33 fios/cm,
primeira qualidade, produto nacional, na cor
branca alvo, pantone 110601tc, com
mangas longas, com gola esporte.
Descrição de montagem: manga: sem
punho, com bainha de 2,5 cm de largura;
costas: costura longitudinal do meio das
costas com pesponto rente à costura,
abertura com transpasse de 2 cm, sendo,
bainha de 1 cm na parte inferior e 2,5 cm na
externa, abertura com 40 cm de
comprimento a partir da barra, martingale
(faixa) dupla solta nas costas com 4 cm de
largura x 58 cm de comprimento com
pespontos rentes às bordas, presa às
laterais do jaleco a 16 cm da cava; frente:
com abertura frontal em toda a extensão
para vestir e desvestir, acabamento postiço
dos transpasses da frente forrando o decote
até o ombro medindo 6 cm de largura no
ombro, 11,5 cm no início da extremidade do
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decote e terminando na barra com 7 cm de
largura, frente pespontada rente à borda em
toda extensão, quatro casas em sentido
horizontal para botão com 2 cm de
diâmetro, primeira casa a 20 cm do decote,
espaço de 13,5 cm entre as casas, bolso
superior do lado esquerdo a 26 cm (do
ombro com decote) e 10 cm da borda da
abertura da frente, bainha da boca do bolso
2,5 cm; 2 bolsos inferiores com fundos a 31
cm da barra e 10 cm da borda abertura
frente, bainha boca dos bolsos 2,5 cm (os
bolsos deverão ser fixados com pespontos
rentes às bordas); lateral: fendas nas duas
laterais do jaleco a 24 cm da cava, com 20
cm de comprimento e bainha com 1 cm de
largura; gola: colocada a 4 cm da borda da
abertura frente; bainha do jaleco com 2,5
cm de largura; aviamentos: linha de costura
interna e externa, fio 80, composição 100%
poliéster fiado, branca na cor do tecido para
costura em alta rotação; botão poliéster,
quatro furos com 2 cm de diâmetro, branco
alvo, brilho, na cor do tecido.
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18-5473

18-5473

5

6

Sacola sesc
Material: tecido em algodão
Tamanho: 28 x 36 x 10cm (com. X alt. X
larg)
Impressão: silk branco 26 x 13cm - 1 lado
área de impressão: até 22 x 26cm
Cor do material: preto,
Pedido mínimo: 30 unidades
Sacola ecológica menor
Material: algodão cru 100%
Tamanho: 28 x 31 cm
Impressão: 1 lado até 4 cores
Área de impressão: até 22 x 26cm
Cor do material: tecido cru
Pedido mínimo: 30 unidades
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18-5582
18-5480

18-5794
18-5582

7
6

2
9

Saco mochila em tactel com reforço nas
costuras
e
acabamento
em
ilhós.
Fechamento e alça em cordão. Com
sublimação na parte frontal. Dimensões 25
cm de largura x 30 cm de altura. Cores
diversas (branca, preta, rosa, verde, azul,
laranja, vermelho e etc). Tamanhos
variados: pp; p; m; g e gg.
Jaqueta de moletom composição do tecido
do corpo, mangas e golas: 83% poliéster e
17% algodão - 320 g/m²-armação moletom
3x1 felpudo composição dos punhos da
manga e do corpo: 98% poliéster e 2%
elastano - 360 g/m² - malha dupla por trama
1x1. Composição do forro do capuz: 100%
algodão - 180 g/m² - armação meia-malha
cor: a definir. Pintura: aplicação de artes em
bordado 4 cores no tamanho até 10 cm x 10
cm no peito esquerdo na altura da cava
(base da arte), tamanho até 9 cm x 15 cm
na manga direita e tamanho até 25 cm x 18
cm nas costas na altura da cava (centro da
arte). Costura: fechamento das costuras
internas em máquina overloque - ponto
cadeia, com largura de 5mm. Pespontos
dos recortes em maquina reta ponto fixo,
com largura de 2mm. Acabamento: 2 (dois)
bolsos frontais, punhos nas mangas longas
e no corpo; fechamento frontal com zíper
destacável em poliéster de espessura
média; punho das mangas e do corpo com
6,0 cm de largura. Densidade de pontos:
3,5 a 4,0 pontos/cm. Tamanhos variados:
pp; p; m; g; e gg.
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18-5370
18-5794
18-5582

18-5346
18-5480
18-5582

18-5346
19-0331

18-5346

5
5
11

3
2
3

4
4

5

Toalha pequena em algodão nas cores
(branca, vermelha, amarela, verde, verde
água, verdelima, azul, laranja, e rosa)
dimensões: larg.: 35cm x alt.: 20cm; com
logomarca do sesc e da atividade.
Tamanhos variados: pp; p; m; g; gg.
Camisa em malha helanca - 110 g/m² 100%
poliéster, impressão sublimação total,
acabamento em gola careca de 2 cm do
mesmo tecido, tamanhos variados: pp, p,
m, g, gg.
Camisa em malha dry fit composição: dry fit
(100% poliamida) cor: variada trama: trama
lisa ou crepe gramatura: mín-110g/m² e
máx-130g/m². Pintura: aplicação de artes
em silk5 cores no tamanho 32cm x 21cm na
frente, e tamanho até 25cm x 18cm nas
costas. Acabamento: gola careca de 2 cm
do mesmo tecido com manga curta e barra
na galoneira 2 agulhas com linha em
poliéster na cor do tecido. Tamanhos
variados: pp; p; m; g e gg.
Calça legging composição: helanca -100%
poliamida cor: a definir trama: armação
interloque gramatura: 270 g/m² pintura:
aplicação de bordado na perna esquerda,
tamanho até 15cm x 9cm. Costura: cintura
com cós com costura nas laterais. Elástico
no cós 79% poliéster 21% elastano
com 7,5 cm de largura. Pesponto duplo na
cintura (junção com cós). Gancho dianteiro
e
traseiro
com
pesponto
duplo.
Acabamento: fechamento das costuras
internas em máquina overloque ponto
corrente- ponto cadeia, com bitola de 5mm.
Pesponto
dos
ganchos
e
cintura em máquina galoneira com bitola de
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18-5346
19-0547

18-5346
19-0547

6
5
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5mm.
Barras
em
máquina
galoneira com bitola de 5 mm e 2 cm de
altura. Densidade de pontos: 3,5 a 4,0
pontos/cm. Tamanhos variados: pp; p; m; g
e gg. Quantidade: 50
Calça de tactel composição: 100% poliéster
cor: a definir trama: tramalisa gramatura:
105 g/m² (tactel) pintura: aplicação de arte
em silk4 cores na perna esquerda, na altura
do fundo da calça, tamanho até 15cm x
9cm.costura: fechamento das costuras
internas em máquina interloque. Elástico da
cintura pespontado em máquina de ponto
corrente com 3 agulhas. Acabamento: o
elástico na cintura. Vivo na cor a definir nas
laterais com pesponto. Gancho dianteiro e
traseiro com pesponto simples. O cordão na
parte interna da cintura. Caseado na parte
interna da cintura para passagem do
cordão. Bolsos laterais tipo faca e traseiro
com velcro. O travete na emenda da
costura de pesponto do elástico, no centro
do traseiro. Elástico da cintura com 3,5 cm
de largura. Barras em máquina reta ponto
fixo com 2 cm de altura. Densidade de
pontos: 3,5 a 4,0 pontos/cm. Tamanhos
variados: pp; p; m; g e gg.
Calção em tactel composição: 100%
poliéster cor: a definir trama: trama
lisa gramatura: 105 g/m² (tactel) pintura:
aplicação de arte em silk4 cores na perna
esquerda, tamanho até 15cm x 9cm.
Costura: fechamento das costuras internas
em máquina interloque. Elástico da cintura
pespontado em máquina de ponto corrente
com 3 agulhas. Tamanhos variados: pp; p;
m; g.
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18-7276
18-5582
18-5480

19-0547

1
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Meião tamanho variado em cores variadas
(vermelha, amarela, verde água, verde,
verde lima, azul, preta, laranja e rosa).
Composição: 75% algodão, 20% poliamida,
5% elastodieno. Tamanhos variados: pp; p;
m; g e gg.
Viseira em tactel cor: variada pintura:
aplicação de arte em silkscreen (4 cores) na
parte frontal e nas 2 laterais, aba na cor a
definir. Fecho: abotoador de velcro.
Tamanhos variados: pp; p; m; g e gg.
Camisa em malha dry fit com proteção uv.
Composição: dry fit (100% poliamida), com
proteção uv cor: variada trama: trama lisa
ou crepe gramatura: mín-110g/m² e máx130g/m². Pintura: aplicação de artes em
silk5 cores no tamanho 32cm x 21cm na
frente, e tamanho até 25cm x 18cm nas
costas. Acabamento: gola careca de 2 cm
do mesmo tecido, manga longa e barra na
galoneira 2 agulhas com linha em poliéster
na cor do tecido. Tamanhos variados: pp; p;
m; g e gg.
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Observações:
1 - O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias após assinatura do 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 - 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.
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5 - O local de entrega para todos os itens será na Coordenadoria de Infraestrutura, localizada no Sesc Administração: Condomínio
Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, CEP: 65075650 – São Luís – MA.

021
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: cplsescma@gmail.com

