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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 19/0022-PG 
 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 

Item 

Uso 
Interno 
(Nº da 

RCMS e 
item) 

Descrição 

QUANTIDADE ESTIMADA 

Sesc 
Administração 

Sesc 
Deodoro 

Sesc 
Caxias 

Sesc 
Itapecuru 

Total 
estimado 

Unidade 
de 

Medida 

1 19/3852-1 

MOCHILA ADULTO 
Azul escuro 
Gênero: unissex 
Alça ajustável 
Capacidade de: 17 litros aprox. 
Composição: 100% poliéster 
Fechamento: com zíper preto em dois compartimentos 
Medidas em centímetros: 32 comp x 45 alt x 14 fundo 
Impressão: silk logo Sesc branca 
Extras: bolsos laterais em rede preta 
Pedido mínimo: 50 unidades. Obs: deverá ser 
apresentada amostra para aprovação. 

____ ____ ____ 200 200 UNIDADE 

2 
19/3650-2 
19/3852-3 

BOLSA CARTEIRO AZUL ESCURO 
Material: nylon 600. 
Dimensões aproximadas: (28 comp. X 26 alt x 8 fundo)  
tampa sobreposta com fechamento em botão imã.  
Alça de ombro regulável.  
Silk branca logotipo Sesc. 
Pedido mínimo: 50 unidades. 
Obs: deverá ser apresentada amostra para aprovação. 
 

____ 50 ____ 150 200 UNIDADE 



 

        
                  

2 

 

3 19/3852-4 

NECESSAIRE 
material: nylon 600. 
Na cor azul escuro.  
Medidas: 21 (comp.) X 13 (alt.) X 9,5 (lar.)Cm 
Impressão: silk logotipo Sesc branco,  
Área de impressão 15 x 7 cm 
Abertura: central e frontal com zíper 
Acabamento: alça de mão e vivo encapado 
Pedido mínimo: de 10 unidades. 
OBS: deverá ser apresentada amostra para aprovação. 
 

____ ____ ____ 50 50 UNIDADE 

4 
19/3650-1 
19/5568-1 
19/3852-2 

MOCHILA ESCOLAR INFANTIL 
Cores: azul escuro com bolsos e viés amarelos Material: 
poliéster 600 com plastificação interna Frisos de PVC em 
amarelo ouro. Ziper, alças reguláveis e acabamentos 
reforçados. 1 bolso frontal e 2 bolsos laterais. Impressão 
no bolso frontal em azul escuro. Abertura superior 
principal. Medidas em centímetros: 
32compX38altX13fundo. Pedido mínimo: 50 unidades. 
Obs: deverá ser apresentada amostra para aprovação. 
 

____ 550 120 200 870 UNIDADE 

5 19/5861-1 

ESTOJO P/ KIT ODONTOLÓGICO 
material (TNT) medidas, 22cm x 15cm com botão de 
pressão e logomarca do Sesc. 
 

10.000 ____ ____ ____ 10.000 UNIDADE 

6 19/5861-2 

BOLSA DE VIAGEM TURISMO SOCIAL 
Material: nylon 600 dimensões aprox. 61cm x 35cm x 
28cm CXLXA, fechamento em zíper na cor preta, bolsos 
laterais com zíper na cor preta - bolso frontal fechamento 
em zíper abertura superior, zíper em formato "u". Cor do 
corpo azul escuro, cor dos detalhes preto. Alça de ombro 
ajustáveis e acolchoadas, alça de mão na parte superior, 
costuras reforçadas, impressão em silk na cor branca. 
Acabamento externo com vivo encapado, pedido mínimo 
50 und. Obs. Deverá ser apresentada amostra para 
aprovação. 
 

500 ____ ____ ____ 500 UNIDADE 
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7 19/5861-3 

MOCHILA MARINHEIRO 
Em PVC cristal, costurado com fundo cilíndrico na cor 
azul Sesc e vivo na cor azul, dimensões aprox. (35cm x 
23cm) a x l. Com impressão em policromia. Alças em 
cordão de nylon com 4 ilhós, pedido mínimo de 50 und. 
Obs. Deverá ser apresentada amostra p/aprovação. 
 

500 ____ ____ ____ 500 UNIDADE 

8 19/5861 - 4 

NECESSAIRE CONCAVO EM POLIÉSTER 
Nas cores azul e branca dimensões aprox. (23cm x 12cm 
x 9cm) C X A X L. Acabamento em vivo azul, alça em fita 
de polipropileno, bolso nas 2 (duas) laterais c/fechamento 
em zíper, serigrafia em policromia na área total de um 
dos lados. Pedido mínimo de 50 und. Obs. Deverá ser 
apresentada amostra p/aprovação. 
 

500 ____ ____ ____ 500 UNIDADE 

 
Observações: 
 
1 - O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias após assinatura do Pedido ao Fornecedor-PAF. 
 
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 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. 


