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REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO I 

 
DESCRIÇÕES DOS ITENS 

 
 

Item 
Uso 

Interno 
(RCMS) 

Nº do 
item 

RCMS 
Descrição 

QUANTIDADE ESTIMADA 

Sesc 
Administração 

Sesc 
Deodoro 

Sesc 
Turismo 

Sesc 
Itapecuru 

Sesc 
Caxias 

Total 
estimado 

Unidade 
de 

Medida 

1 
 

18-5505 2 

Aquisição de troféu acrílico resinado 
medida aproximada: espessura 0,5cm. 
Altura 25 cm. Largura 20 cm. 
Profundidade 13 cm. Impressão adesivada 
em policromia no corpo e na base 
conforme arte e modelo do projeto. 2º 
lugar ou vice-campeão. 
 

--- ---- ---- 6 ---- 6 UNIDADE 

2 18-5505 3 

Aquisição de troféu acrílico resinado 
medida aproximada: espessura 0,5cm. 
Altura 20 cm. Largura 20 cm. 
Profundidade 13 cm. Impressão adesivada 
em policromia no corpo e na base 
conforme arte e modelo do projeto. 3º 
lugar. 

--- --- --- 6 --- 6 UNIDADE 



 

2 

 

3 18-5505 4 

Aquisição de medalha em acrílico 
resinado, formato circular, nas medidas 
aproximadas: espessura 0,5 cm, diâmetro 
6 cm, largura 5 cm, fita 2cm, impressão 
adesivada em policromia conforme 
modelo e arte do projeto. 
 

--- --- --- 120 --- 120 UNIDADE 

4 18-5505 6 

Aquisição de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e  
dourado, fixado em base de acrílico preto 
com plaquinha em latão 
gravado: corpo com espessura 0,5 cm, 
altura 35 cm, largura 20 cm; base nas 
medidas: altura 3 cm, largura 20 cm e 
profundidade 13 cm. Conforme modelo e 
arte do projeto (2º lugar ou vice-
campeão). 
 

--- --- --- 6 --- 6 UNIDADE 

5 18-5505 7 

Aquisição de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e dourado, 
fixado em base de acrílico preto com 
plaquinha em latão gravado: corpo com 
espessura 0,5 cm, altura 25 cm, largura 20 
cm; base nas medidas: altura 3 cm, largura 
20 cm e profundidade 13 cm. Conforme 
modelo e arte do projeto (3º lugar). 

--- --- --- 6 --- 6 UNIDADE 



 

3 

 

6 
18-5339       
18-5505 

1                       
8 

Medalhas fundidas em alto relevo, 70 mm 
de diâmetro, com adesivo de modalidade 
e fita sublimada de 25x80 mm. Banhos na 
cor ouro, prata e bronze. 

--- --- 1300 250 --- 1550 UNIDADE 

7 18-5339 2 
Medalhão fundido em alto relevo, 100 
mm de diâmetro, fita sublimada de 25x80 
mm. Banhos na cor ouro, prata e bronze. 

--- --- 90 --- --- 90 UNIDADE 

8 18-5339 3 

Troféu personalizado, base em MDF com 
fundição: material metal zamac, tamanho: 
30 cm, banho em dourado (envelhecido), 
pintura em resina epóxi, base em MDF 
laqueado. 

--- --- 70 --- --- 70 UNIDADE 

9 18-5339 4 

Troféu personalizado, base em MDF com 
fundição: material metal zamac, tamanho: 
25 cm, banho em dourado (envelhecido), 
pintura em resina epóxi, base em MDF 
laqueado. 

--- --- 10 --- --- 10 UNIDADE 

10 18-5339 5 

Troféu personalizado, base em MDF com 
fundição: material metal zamac, tamanho: 
20 cm, banho em dourado (envelhecido), 
pintura em resina epóxi, base em MDF 
laqueado. 

--- --- 10 --- --- 10 UNIDADE 



 

4 

 

11 
18-5339 
18-5425                           
18-5733 

6               
3                            
4 

Aquisição de medalha em acrílico 
resinado, formato circular, nas medidas 
aproximadas: espessura 0,5 cm, diâmetro 
8 cm, fita 2cm, impressão adesivada em 
policromia conforme modelo e arte do 
projeto. 

30 --- 300 --- 400 730 UNIDADE 

12 
18-5475                        
18-5505                   
18-5733                         

1                                      
5                                 
1 

Aquisição de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e dourado, 
fixado em base de acrílico preto com 
plaquinha em latão gravado: corpo com 
espessura 0,5 cm, altura 50 cm, largura 20 
cm; base nas medidas: altura 3 cm, largura 
20 cm e profundidade 13 cm. Conforme 
modelo e arte do projeto (1º lugar ou 
campeão). 

--- 2 --- 6 16 24 UNIDADE 

13 
18-5475                        
18-5733 

2 
2 

Aquisição de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e prateado, 
fixado em base de acrílico preto com 
plaquinha em latão gravado: corpo com 
espessura 0,5 cm, altura 40 cm, largura 20 
cm; base nas medidas: altura 3 cm, largura 
20 cm e profundidade 13 cm. Conforme 
modelo e arte do projeto (2º lugar ou vice-
campeão). 

--- 2 --- --- 16 18 UNIDADE 



 

5 

 

14 18-5475 3 

Aquisição de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e bronzeado, 
fixado em base de acrílico preto com 
plaquinha em latão gravado: corpo com 
espessura 0,5 cm, altura 30 cm, largura 20 
cm; base nas medidas: altura 3 cm, largura 
20 cm e profundidade 13 cm. Conforme 
modelo e arte do projeto (3º lugar). 

--- 2 --- --- --- 2 UNIDADE 

15 18-5475 4 

Aquisição de medalha em ferro fundido 
com formato estilizado, banhado em latão 
(cor bronze), níquel (cor prata) ou ouro 
velho (cor ouro) com acabamento 
esmaltado tamanho 8 cm x 8cm e 
espessura 0,8 cm conforme a arte do 
projeto frente e verso e fita de cetim 
gravada 2 cm largura. 

--- 100 --- --- --- 100 UNIDADE 

16 18-5733 3 

Aquisição de troféu acrílico resinado 
medida aproximada: espessura 0,5cm. 
Altura 20 cm. Largura 20 cm. 
Profundidade 13 cm. Impressão adesivada 
em policromia conforme modelo e arte do 
projeto 

--- --- --- --- 16 16 UNIDADE 



 

6 

 

17 
18-5425                       
18-5505 

1 
1 

Aquisição de troféu acrílico resinado 
medida aproximada: espessura 0,5 cm. 
Altura 30 cm. Largura 20 cm. 
Profundidade 13 cm. Impressão adesivada 
em policromia no corpo e na base 
conforme arte e modelo do projeto. 1º 
lugar ou campeão. 

15 --- --- 6 --- 21 UNIDADE 

18 18-5425 2 

Aquisição de troféu em acrílico resinado, 
nas medidas aproximadas: corpo com 
espessura 0,5 cm, altura30 cm, largura 20 
cm; base em acrílico nas medidas 
aproximadas: altura 3 cm, largura 20 cm e 
profundidade 13 cm, impressão adesivada 
em policromia no corpo e na base 
conforme modelo e arte do projeto. (3º 
lugar ou participação). 

20 --- --- --- --- 20 UNIDADE 

19 18-7243 1 

Confecção de medalha em ferro fundido 
com formato estilizado, banhado em latão 
(cor bronze), com acabamento esmaltado 
tamanho 8 cm x 8 cm e espessura 0,8 cm 
conforme a arte do projeto frente e verso 
e fita de cetim gravada 2 cm largura 

--- 620 --- --- --- 620 UNIDADE 



 

7 

 

20 18-7243 2 

Confecção de medalha em ferro fundido 
com formato estilizado, banhado em latão 
(cor prata), com acabamento esmaltado 
tamanho 8 cm x 8cm e espessura 0,8 cm 
conforme a arte do projeto frente e verso 
e fita de cetim gravada 2 cm largura. 

--- 700 --- --- --- 700 UNIDADE 

21 18-7243 3 

Confecção de medalha em ferro fundido 
com formato estilizado, banhado em latão 
(cor ouro), com acabamento esmaltado 
tamanho 8 cm x 8 cm e espessura 0,8 cm 
conforme a arte do projeto frente e verso 
e fita de cetim gravada 2 cm largura 

--- 900 --- --- --- 900 UNIDADE 

22 18-7245 1 

Confecção de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e dourado, 
fixado em base de acrílico preto com 
plaquinha em latão gravado: corpo com 
espessura 0,5cm; altura 45 cm; largura 20 
cm base: altura 3 cm; largura 30 cm; 
espessura 13 cm. 

--- 23 --- --- --- 23 UNIDADE 



 

8 

 

23 18-7245 2 

Confecção de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e prateado, 
fixado em base de acrílico preto com 
plaquinha em latão gravado: corpo com 
espessura 0,5cm; altura 40 cm; largura 20 
cm base: altura 3 cm; largura 30 cm; 
espessura 13 cm. 

--- 23 --- --- --- 23 UNIDADE 

24 18-7245 3 

Confecção de troféu gravado em metal 
latão no relevo, recortado e bronzeado, 
fixado em base de acrílico preto com 
plaquinha em latão gravado: corpo com 
espessura 0,5cm; altura 30 cm; largura 20 
cm base: altura 3 cm; largura 30 cm; 
espessura 13 cm. 

--- 23 --- --- --- 23 UNIDADE 

 
Observações:  
 
1 - Os materiais deverão ser entregues conforme especificado no Pedido ao Fornecedor – PAF no endereço abaixo: 

a) Sesc Administração: Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos 
Holandeses, S/N, Quadra 24, Jardim Renascença II, São Luís-MA, CEP: 65075-650. 
 

2 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO DO ITEM. 
3 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
4 - No preço cotado deverá ser incluído 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. 
5 – O prazo de entrega será de até 08 (oito) dias após assinatura do Pedido ao Fornecedor – PAF. 


