
 

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: cpl@ma.sesc.com.br 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 21/0002-PG 

 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 

    ITEM 
RCMS (Uso 

Interno) 
Descrição 

Quantidade Estimada 
Unidade de 

Medida 
Sesc 

Deodoro 
Sesc  

Turismo 
Total 

Estimado 

1 20/3552 - 1 

Mapear todo sistema de som necessário para a unidade do Sesc Turismo com 
elaboração de projeto técnico e de soluções técnicas em sonorização e vídeo 
projeção. Contempla sala de jogos, piscina, área de convivência (restaurante), praça 
do sol, recreação infantil, auditório, sala de vídeo projeção (cinema), quadra 
poliesportiva e sistema móvel para eventos diversos; 
 
Observação: 
Apresentação de ART (anotação de responsabilidade técnica) da elaboração do 
projeto. Escopo das especificações dos serviços a serem realizados pelo prestador: 
Estudo Preliminar/visita técnica; Projeto de som, elétrico e luminotécnico; Descrição 
de Planilha de equipamentos para aquisição de equipamentos; Levantamento de 
dados técnicos; Levantamento de dados com usuários; Medições; Elaboração de 
soluções técnicas de áudio; Sistema de sonorização principal; Sistema de reforço 
sonoro (delays); Sistema de monitoração para músicos e oradores; Sistema de 
sonorização de outros ambientes; Sistema de distribuição a outras tecnologias; 
Sistema de gravação; Quadro de cargas; Elaboração de soluções técnicas de vídeo; 
Sistema de projeção multimídia (Projetores, LCDs, Plasmas, Leds, Oleds); Sistema de 
captura de imagens; Sistema de distribuição de imagens HDMI, VGA, Vídeo 
Composto e S Vídeo; Distribuição pela internet via Streaming; Sistema de gravação; 
Quadro de cargas; Otimização do sistema de sonorização e vídeo projeção; No final, a 
empresa deverá entregar o projeto, detalhamento, quantitativo de materiais e custo 
estimado dos equipamentos. 

- 1 1 SERVIÇO 
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2 20/3552 - 2 

Mapear todo sistema de som necessário para a unidade do Sesc Deodoro com 
elaboração de projeto técnico e de soluções técnicas em sonorização, destinado ao 
Sesc Deodoro. Contempla área de convivência, restaurante, quadra poliesportiva e 
sistema móvel para eventos diversos e auditório. 
Observação: 
Escopo das especificações dos serviços a serem realizados pelo prestador: 
Apresentação de ART (anotação de responsabilidade técnica) da elaboração do 
projeto. Estudo Preliminar/visita técnica; Projeto de som, elétrico e luminotécnico; 
Descrição de Planilha de equipamentos para aquisição de equipamentos; 
Levantamento de dados técnicos; Levantamento de dados com usuários; Medições; 
Elaboração de soluções técnicas de áudio; Sistema de sonorização principal; Sistema 
de reforço sonoro (delays); Sistema de monitoração para músicos e oradores; 
Sistema de sonorização de outros ambientes; Sistema de distribuição a outras 
tecnologias; Sistema de gravação; Quadro de cargas; Elaboração de soluções técnicas 
de vídeo; Sistema de projeção multimídia (Projetores, LCDs, Plasmas, Leds, Oleds); 
Sistema de captura de imagens; Sistema de distribuição de imagens HDMI, VGA, 
Vídeo Composto e S Vídeo; Distribuição pela internet via Streaming; Sistema de 
gravação; Quadro de cargas; Otimização do sistema de sonorização e vídeo projeção; 
No final, a empresa deverá entregar o projeto, detalhamento, quantitativo de 
materiais e custo estimado dos equipamentos. 

1 - 1 SERVIÇO 

 
 
Observações: 
 

1- A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
2- 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. 
 
3- Observadas as demais condições deste edital e seus anexos, o julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL, sendo obrigatória a cotação de todos os itens da licitação. 


