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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 21/0009-PG 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ANEXO I  

 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 

 

ITEM 
USO INTERNO 
(Nº DA RCMS 

E ITEM) 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL 

ESTIMADA 

 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

1 21/0736 - 1 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de produção técnica para eventos artísticos e 
culturais com disponibilização de um auxiliar de montagem 
cênica com experiência no auxílio de montagem e 
desmontagem cênica. A empresa deverá apresentar após o 
serviço prestado, relatório das atividades, frequência 
assinada pelo contratado e cópia do contrato do prestador de 
serviço. 
 
 
Obs: diárias com 6 horas de duração cada. 
 
 

85 DIÁRIA 

2 21/0736 - 2 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de produção técnica para eventos artísticos e 
culturais, com disponibilização de um técnico/ operador de 
luz, profissional com experiência em criação de roteiro de 
iluminação cênica, afinação para espetáculos cênicos em 
teatro e musicais, bem como montagem e desmontagem dos 
equipamentos de iluminação. A empresa deverá apresentar 
após o serviço prestado, relatório das atividades, 
Frequência assinada pelo contratado e cópia do contrato do 
prestador de serviço. 
 
 
Obs: diárias com 6 horas de duração cada. 
 
 

85 DIÁRIA 

3 21/0736 - 3 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de produção técnica para eventos artísticos e 
culturais, com disponibilização de um técnico/operador de 
som profissional que desenvolva trabalhos de gravação, 
edição de trilhas e efeitos, mapeamento e outras ações que 
envolvam programação de sonorização em eventos artisticos 
diversos de teatro, cinema, dentre outros, com experiência 
em manutenção preventiva dos equipamentos, bem como 
montagem e desmontagem dos equipamentos. A empresa 
deverá apresentar após o serviço prestado, relatório das 
atividades, frequência assinada pelo contratado e cópia do 
contrato do prestador de serviço. 
 
Obs: diárias com 6 horas de duração cada. 
 
 

85 DIÁRIA 
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4 21/0736 - 4 

Contratação de empresa especializada com profissionais 
para atendimento de público em espaço cultural do sesc. 
Com experiência comprovada, para desenvolver ações de: 
orientação sobre a programação/ apoio na bilheteria/ 
recebimento de ingressos/ orientação de plateia e assentos 
no teatro/ com observação de normas internas de 
segurança/manter diálogo com as equipes, incluindo 
bombeiros civis e equipe de segurança, observando 
ocorrências e anormalidades para comunicação aos 
funcionários responsáveis/ prestar esclarecimentos sobre o 
uso das dependências do teatro/condomínio e normas 
internas/zelo ao patrimônio do teatro e seus espaços. A 
empresa deverá apresentar após o serviço prestado, relatório 
das atividades, frequência assinada pelos contratados e cópia 
do contrato de cada prestador de serviço. 
 
Obs: 03 profissionais por prestação de serviço/diárias com 6 
horas de duração para cada prestador de serviço. 
 

255 DIÁRIA 

 
Observações: 

 
1- A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
2- Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO do ITEM. 
 
3- O local de prestação de serviço, para todos os itens será no Condomínio 
Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos 
Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, CEP: 65075-650 – São Luís – MA. 

 
4- No preço cotado, deverão ser incluídas 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. 
 
 

 


