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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 14/0019-PG 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO I 

 
DESCRIÇÕES DOS ITENS 

 
 

Item 
Uso Interno 

(RCMS) 
Descrição 

QUANTIDADE ESTIMADA 

Sesc 
Administração 

Sesc 
Deodoro 

Sesc 
Turismo 

Total 
estimado 

Unidade de 
Medida 

1 
13/7294 - 55 
13/9439 - 32      

Locação de cama elástica com rede de proteção lateral 
tamanho aproximado de 3m com monitor. 

__ 65 8 73 SERVIÇO 

2 
13/7294 - 56 
13/9439 - 33 

 
Locação de muro de escalada medindo 6,30 m x 6,30 m x 7 m 
incluindo equipamento de segurança com monitor. 

__ 30 8 38 SERVIÇO 

3 
13/7294 - 53          
13/9439 - 31 

Locação de brinquedo "fliperama" com monitor. __ 30 6 36 SERVIÇO 

4 13/7294 - 54          Locação de brinquedo "máquina de dança" com monitor. __ 45 __ 45 SERVIÇO 

5 
13/7294 - 52 
13/9439 - 30 

Locação de piscina de bolinhas. Dimensões aproximadas 
(CXLXA): 1,50 M X 1,50 M X 1,80 M, com monitor. 

__ 65 8 73 SERVIÇO 

6 
13/7294 - 58 
13/9439 - 35 

Locação de touro mecânico com colchão inflável medindo 5 m 
x 5m com monitor. 

__ 38 6 44 SERVIÇO 

7 
13/7294 - 12 
13/9439 - 17 

Locação de carrinho de cachorro quente (pão, salsicha, 
catchup, maionese, milho e ervilha) com monitor, com no 
mínimo 200 unidades para distribuição em eventos. 

__ 75 12 87 SERVIÇO 
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8 
13/7294 - 13 
13/9439 - 18 

Locação de carrinho de picolé com no mínimo 100 picolés 
cremosos com sabores variados e picolezeiro para distribuição 
em eventos. 

__ 95 12 107 SERVIÇO 

9 13/7294 - 14 
Locação de carrinho de picolé com no mínimo 80 picolés 
cremosos de sabores variados com picolezeiro para 
distribuição em eventos. 

__ 20 __ 20 SERVIÇO 

10 

 
13/7997 - 7 
13/7294 - 15 
13/9439 - 19 

 

Locação de carrinho de pipoca incluindo material (milho, sal, 
manteiga, catchup, maionese, e saco) com pipoqueiro para 
distribuição de no mínimo 100 unidades durante eventos. 

__ 117 12 129 SERVIÇO 

11 13/7294 - 16 
Locação de carrinho de pipoca incluindo material (milho, sal, 
manteiga, catchup, maionese e saco) com pipoqueiro para 
distribuição de no mínimo 500 unidades durante eventos. 

__ 50 __ 50 SERVIÇO 

12 
13/7294 - 17 
13/9439 - 20 

Locação de máquina de algodão doce e profissional para 
distribuição de no mínimo 100 unidades em eventos. 

__ 70 12 82 SERVIÇO 

13 13/7294 - 59 

Locação de campo para realização das disputas de futebol da 
XXII Copa Sesc, em bom estado de conservação, boa 
localização e acesso dos participantes. Obs: Medidas oficiais, 
com marcação das áreas, 2 traves, 2 redes, 4 bandeirinhas, 
vestiário e bebedouro. 

__ 30 __ 30 SERVIÇO 

14 
13/7294 - 61 
13/9439 - 36 

Locação de espaço físico para 500 pessoas, clube, para 
realização de eventos culturais sistemáticos e específicos, com 
acústica, adequado para eventos com apresentações musicais. 

__ 4 4 8 SERVIÇO 

15 

13/7294 - 62 
13/7294 - 60 
13/7960 - 16 
13/7997 - 1 

 
Locação de espaço físico para 200 pessoas, climatizado, com 
cadeiras confortáveis, com iluminação, com acústica, 
adequado para eventos com apresentações musicais. 
 
 

__ 35 __ 35 SERVIÇO 
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16 13/7294 - 63 

 
Locação de espaço físico/ clube com serviço de bar, banheiros, 
mesas, cadeiras, e área de lazer: piscina, playground, campo, 
com capacidade mínima para 500 pessoas, com acústica, 
adequado para eventos com apresentações musicais. 
 

__ 3 __ 3 SERVIÇO 

17 13/7294 - 64 
Locação de espaço físico/clube para realização de eventos 
diversos com capacidade para 300 pessoas, com acústica, 
adequado para eventos com apresentações musicais. 

__ 3 __ 3 SERVIÇO 

18 
13/4496 - 1 
13/7294 - 49 

Locação de cabine fotográfica por um período de 4 horas, com 
impressão de fotos em quantidade ilimitada, equipamento com 
sistema touchscreen, fotos em cores, sistema croma key para 
ilustração do fundo da foto, sistema de envio da foto via e-mail, 
entrega de material fotografado em mídia, borda e legenda 
personalizada para o evento, cabine personalizada com o tema 
do evento por meio de plotagem. 

4 5 __ 9 SERVIÇO 

19 
13/7294 - 44 
13/7960 - 13 

Locação de ambulância com motorista, incluindo toda a 
estrutura de UTI móvel, com médico e equipe especializados 
para o atendimento. 

__ 8 __ 8 SERVIÇO 

20 
13/7294 - 45                 
13/9439 -13 

Locação de ambulância com motorista, incluindo toda estrutura 
de primeiros socorros e profissional (técnico em enfermagem 
ou enfermeiro) especializado para o atendimento. 

__ 4 4 8 SERVIÇO 

21 13/7294-65                 
Locação de estrutura de materiais para beach soccer, contendo 
2 traves, 1 par de redes, 6 bandeirinha, corda para marcação 
das áreas da montagem da mesma. 

__ 15 __ 15 SERVIÇO 

 
 
 
 
 



 

4 
Av. Gomes de Castro, nº 132, Centro, CEP 65020-230 - São Luís – MA 

 C.N.P.J: 04.155.096/0001-18 - Fone: (98) 3216-3800 / Fax: (98)3216-3877 
e-mail: cplsescma@gmail.com  

 

Observações: 
 
1 - O prazo para execução dos serviços será de acordo com a necessidade do Sesc-MA, com a data e horário estipulados no Pedido ao 
Fornecedor – PAF. 
 
2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
3 - 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. 


