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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 14/0005-PG 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO I 

 
DESCRIÇÕES DOS ITENS 

 

Item 
Uso Interno 

(RCMS) 
Descrição 

QUANTIDADE ESTIMADA 

Sesc 
Administração 

Sesc 
Deodoro  

Sesc 
Turismo 

Sesc 
Saúde 

Sesc 
Caxias  

Sesc 
Itapecuru 

Total 
estimado 

Unidade de 
Medida 

1 
 

13/8120-4              
13/8685-8 

Camiseta em malha Helanquinha, sem 
mangas, sublimação total (frente e 
costa) gola v / careca e logomarca do 
projeto, tamanhos infantis e adultos: PP, 
P, M G e GG. 

___ 8000 ___ ___ 200 

 
 
 

___ 8200 UNIDADE 

2 
13/8685-9     
13/8257-2 

 
Camiseta regata, em malha PV, 
gramatura 30, cores variadas (vermelha, 
amarela, verde água, verde, verde lima, 
azul, preta, laranja, rosa), pescoço com 
viés, impressão da arte do projeto em 05 
(cinco) cores na parte frontal e 
logomarca do Sesc em 02 (duas) cores 
(costa), tamanhos infantis e adultos: PP, 
P, M, G e GG. 
 

___ 1500 200 ___ ___ ___ 1700 UNIDADE 
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3 
13/8685-10          
13/8106-6 

Camiseta regata, em malha PV, 
gramatura 30, na cor branca, pescoço 
com viés, impressão da arte do projeto 
em 05 (cinco) cores na parte frontal e 
logomarca do Sesc em 02 (duas) cores 
(costa), tamanhos infantis e adultos: PP, 
P, M, G e GG. 

___ 2000 ___ ___ ___ 

 
 
 

350 2350 UNIDADE 

4 
13/8685-5                
13/1656-2 

Camisa em malha PV, gramatura 30, 
manga machão, gola v, na cor branca e 
impressão da arte do projeto em 04 
(quatro) cores no formato A4 na parte 
frontal e logomarca do Sesc em 02 
(duas) cores (costa) tamanhos infantis e 
adultos: PP, P, M, G e GG. 

___ 2600 ___ ___ ___ 

 
 
 

1000 3600 UNIDADE 

5 
13/1656-1  
13/0551-12 

 
Camisa em malha PV gramatura 30, 
manga machão, gola V, cores variadas 
(Vermelha, amarela, verde água, verde, 
verde lima, azul, preta, laranja, rosa), 
impressão da arte do projeto, em 04 
(quatro) cores no formato A4 na parte 
frontal e logomarca do Sesc em 02 
(duas) cores (costa) tamanhos infantis e 
adultos: PP, P, M, G e GG. 

___ 3000 ___ ___ ___ 
 

450 
3450 UNIDADE 
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6 

13/8106-2 
13/8106-1 
13/8685-6              
13/8120-7 

Conjunto infantil escolar 
 
Camisa educação infantil em malha PV 
em gramatura 30, sem manga, cor 
branca, pescoço viés, impressão da 
logomarca Sesc em 02 (duas) cores na 
parte frontal e logomarca do sesc em 02 
(duas) cores (costa), tamanhos: 02 a 12 
anos. 
 
Bermuda educação infantil em malha 
helanca na cor azul royal com elástico e 
logomarca do Sesc frontal em 02(duas) 
cores tamanhos: 02 a 12 anos. 
 

___ 1500 ___ ___ 200    2280 3980 UNIDADE 

7 

13/8685-1 
13/6665-5 
13/8120-1 
13/9515-1 
13/8257-1 
13/8106-3 
13/8685-7 

 
Camisa em malha PV, gramatura 30, 
cores variadas, (vermelha, amarela, 
verde água, verde, verde lima, azul, 
preta, laranja, rosa) com impressão em 
serigrafia especial, em policromia, frente 
e verso, com logomarca do Sesc e gola 
careca, mangas curtas, tamanho infantil 
e adulto: PP, P, M, G E GG. 
 

500 12.910 3460 ___ 2490 

 
 
 
 

   1000 20.360 UNIDADE 

8 13/8685-11 

Camiseta sem manga, em malha 100% 
algodão. Com debrum na cor branca. 
com logomarca do Sesc em 02(duas) 
cores, tamanhos: PP, P, M, G E GG. 

___ 500 ___ ___ ___ ___ 500 UNIDADE 



 

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  

 

9 

13/0551-8   
13/8685-12         
13/8106-8 
13/1656-5 

 
Boné em tactel, cores variadas 
(vermelha, amarela, verde água, verde, 
verde lima, azul, preta, laranja, rosa) 
com sublimação na parte frontal e 
lateral, com logomarca do projeto com 
regulagem de plástico tamanho único. 
 

___ 11.350 ___ ___ ___ 

 
 

    
   800 12.150 UNIDADE 

10 13/8120-5 
Bonés em tergal na cor branca com 
sublimação na parte frontal e lateral com 
regulagem de plástico tamanho único. 

___ ___ ___ ___ 700 ___ 700 UNIDADE 

11 
13/0551-13                   
13/8257-3  
13/8685-13 

 
Bonés em tergal cores variadas cores 
variadas (vermelha, amarela, verde 
água, verde, verde lima, azul, preta, 
laranja, rosa) com impressão serigrafica 
ou policromia ou bordado com arte 
impressa na parte frontal e nas laterais 
com logomarca do Sesc, fecha com 
abotoador ou regulador traseiro em 
metal, tamanho único. 
 

___ 7500 500 ___ ___ ___ 8000 UNIDADE 

12 
13/8685-14         
13/8106-9 
13/0551-9 

 
Boné em tactel com impressão em 
serigrafia, cores variadas, com arte do 
projeto frontal com logomarca do Sesc 
nas laterais fecha com abotoador de 
plástico e com graduação tamanhos 
infantis faixa etária ente 6 á 12 anos. 
 

___ 5100 ____ ___ ___     250 5350 UNIDADE 
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13 

13/8685-15 
13/8685-16                      
13/8257-4 
13/6665-2 
13/0551-10 

Viseira em tactel com sublimação na 
parte frontal e lateral com regulagem de 
plástico tamanho único 

___ 18.000 2.300 ___ ___ ___ 20.300 UNIDADE 

14 
13/8120-8                
13/0551-11 

Sacola em TNT com cadarço de 
fechamento, alça única, cores variadas 
medindo 35x25cm com impressão em 
policromia 4x4 na parte frontal 
personalizada com arte do projeto. 

___ 4000 ___ ___ 100 ___ 4100 UNIDADE 

15 
13/8685-17  
13/0551-6 

Sacola em brim na cor creme na 
dimensão 0,43cmx 0,30 cm com zíper 
em metal com alça com impressão com 
arte do projeto em policromia e 
logomarca do Sesc. 

___ 6735 ___ ___ ___ ___ 6735 UNIDADE 

16 

13/8685-18              
13/8257-5 
13/8106-11   
13/0551-7 

Sacola em lona crua nas dimensões 
45cmx40cm com alça dupla reforçada 
em terbrim no tamanho de 80 cm com 
impressão em monocromia cores 
variadas. 

___ 

 
6150 

 
500 ___ ___      60 6710 UNIDADE 

17 
13/8685-19              
13/8106-12 

Sacola em TNT com cadarço de 
fechamento alça única com cores 
variadas medindo 50cmx25cm com 
impressão em policromia 4x4 na parte 
frontal personalizada com arte do 
projeto. 

___ 3000 ___ ___ ___      30 3030 UNIDADE 
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18 13/8257-6 

Maiô em lycra praia cores variadas com 
impressão em serigrafia com logomarca 
do projeto nos tamanhos infantil e 
adulto: PP, P, M,G E  GG. 

___ ___ 60 ___ ___ ___ 60 UNIDADE 

19 13/8257-7 

Sunga de banho em lycra praia cores 
variadas impressão em serigrafia da 
logomarca do projeto nos tamanho 
infantil e adulto: PP,P,M,G E GG. 

___ ___ 60 ___ ___ ___ 60 UNIDADE 

20 13/8257-8 
Touca de natação de silicone com 
impressão da logomarca do projeto em 
02 (duas) cores, cores variadas. 

___ ___ 120 ___ ___ ___ 120 UNIDADE 

21 

13/8685-20                               
13/8257-9 
13/1656-4 
13/8106-5   
13/0551-15 

Calça comprida em tactel com bolsos 
laterais e bolso traseiro, cores variadas 
com elástico com impressão da 
logomarca do projeto tamanhos: PP, P, 
M, G e GG. 

___ 515 20 ___ ___ 

 
  
    20 555 UNIDADE 

22 
13/8685-24                    
13/8257-10  
13/0551-16 

Calça corsário-bailarina, em malha 
suplex cores variadas, com impressão 
da logomarca do projeto tamanhos: 
PP,P,M,G e GG. 

___ 80 20 ___ ___ ___ 100 UNIDADE 

23 
13/0551-14                 
13/8685-25 

Agasalho em tactel com impressão em 
sublimação total com impressão da 
logomarca do projeto tamanhos PP, P, 
M, G e GG.  

___ 75  ___ ___ ___ 75 UNIDADE 
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24 13/0551-17 
Top, cores variadas com impressão da 
logomarca do projeto. ___ 20 ___ ___ ___ ___ 20 UNIDADE 

25 13/8685-23 
Colete com bolso de capuz na cor 
branca com impressão da logomarca do 
projeto tamanho: P, M e G. 

___ 100 ___ ___ ___ ___ 100 UNIDADE 

26 

13/8685-21        
13/8106-4              
13/8257-11 
13/6665-4 

 
Colete em malha PV, gramatura 30, sem 
manga, abertura na lateral com elástico, 
pescoço com viés, em 04 (quatro) cores 
no formato A4 na parte frontal e 
logomarca do Sesc em 02 (duas) cores 
(costa) tamanho adulto infantil: PP, P, M, 
G e GG   
 

___ 3.300 600 ___ ___ 

 
 
 

200 4100 UNIDADE 

27 
13/8685-22              
13/8257-12 

 
Bolsa em tecido de tergal, cores 
variadas, com logomarca do Sesc 
impressão na parte frontal com alça de 
nylon e fechamento com zíper 
dimensões: 0,43cmx0,30cm. 
 

___ 500 2300 ___ ___ 

 
 

___ 2800 UNIDADE 

28 
13/8685-26 
13/0551-1 
13/0551-2 

Camisa em malha PV, gramatura 30 cor 
vermelha, preta e azul, manga curta, 
gola careca, impressão da arte do 
projeto em policromia e logomarca do 
Sesc na manga em 2(duas) cores 
(costa), tamanhos infantis e adultos PP , 
P, M, G, GG e XGG. 
 

___ 16.781 ___ ___ ___ ___ 16.781 UNIDADE 
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29 
13/8257-13               
13/8685-27 

Calções em tactel em cores variadas 
(vermelha, amarela, verde água, verde, 
verde lima, azul, preta, laranja, rosa), 
tamanhos infantis e adultos PP , P, M, 
G, GG e XGG de acordo com a arte do 
projeto. 

___ 1500 260 ___ ___ ___ 1760 UNIDADE 

30 
13/8685-28         
13/8257-14 

Meião tamanho único em cores variadas 
(vermelha, amarela, verde água, verde, 
verde lima, azul, preta, laranja, rosa). 

___ 1600 100 ___ ___ ___ 1700 UNIDADE 

31 
13/8257-15       
13/8685-29  

Aquisição de 02 jogos completos de 
equipagem com 20 camisas sublimada 
total em malha helanquinha com gola 
redonda, 20 calções, 20 pares de 
meiões, pintados e numerados conforme 
modelo e arte do projeto. 

___ 50 8 ___ ___ ___ 58 JOGO 

32 13/8685-30 

Aquisição de 02 jogos completos de 
equipagem com 20 camisas sublimada 
total em malha helanquinha com gola V, 
20 calções, 20 pares de meiões, 
pintados e numerados conforme modelo 
e arte do projeto. 

___ 50 ___ ___ ___ ___ 50 JOGO 
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33 

13/8120-6 
13/1656-3  
13/8120-2 
13/8106-10 
13/0551-3   
13/8685-2 

 
Camisa em malha PV, gramatura 30, 
gola polo, nas cores variadas, manga 
curta, com punho, pescoço com abertura 
e botões, impressão da arte do projeto 
em 04 (quatro) cores e logomarca do 
Sesc em 02 duas cores (costa), 
tamanhos: PP, P, M, G e GG. 
 

___ 3573 ___ ___ 180 

 
 

   
    
    100 3853 UNIDADE 

34 
13/8685-31              
13/8257-16 

 
Camisa em malha piquet, gola polo, na 
cor branca e preta, manga curta, com 
punho, pescoço com abertura e botões, 
impressão da arte do projeto em 04 
(quatro) cores e logomarca do Sesc em 
02 (duas cores) (costa), tamanhos: PP, 
P, M, G e GG. 
 

___ 300 60 ___ ___ ___ 360 UNIDADE 

35 
13/8120-9              
13/6665-1  
13/8685-32                                

 
Avental escolar infantil, em material 
sintético, atóxico e lavável, com viés de 
algodão. Medindo: 40 cm de altura e 
35cm de largura, faixa fixa no frontal, 
medindo 19cm de largura e 15cm altura 
e logomarca do Sesc em 02 (duas) 
cores. 
 

___ 1400 ___ ___ 200 

 
 

     
___ 

1600 UNIDADE 
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36 

13/6665-3              
13/8120-10          
13/8685-33 
13/8685-34 

 
Agasalho confeccionado em tecido 
composto aproximadamente de 92% em 
algodão e 8% em elastano, manga 
longa, fechamento em zíper resistente 
de bolsos canguru. Logomarca do Sesc 
(costas) e nome da atividade na parte 
frontal superior direita nas cores azul 
royal e gola azul marinho. Tamanho 
infantil:regulando para as idades de 2 a 
12 anos. 
 

___ 1460 ___ ___ 200 

 
 
 
 
 

___ 1660 UNIDADE 

37 
13/8120-3  
13/8685-4 
13/0866-1 

Camisa em malha PV com sublimação 
total (frente e costa), mangas curtas, 
gola V / careca e logomarca do projeto. 
Tamanhos infantis e adultos (PP, M, G e 
GG) 

500 700 ___ ___ 150 

 
 

___ 1350 UNIDADE 

38 
13/8685-3 
13/8106-7  
13/0551-4 

Camisa em malha helanquinha, com 
mangas curtas, sublimação total (frente 
e costa), gola V / careca e logomarca do 
projeto, tamanhos infantis e adultos: PP, 
P, M G e GG. 

___ 12.350 ___ ___ ___ 

 
 

1230 13.580 UNIDADE 

39 

13/8685-38 
13/7012-1 
13/7012-2 
13/7012-3 
13/7012-4 
13/7012-5 
13/7012-6 
13/7012-7 

Camisa em malha PV, gramatura 30, na 
cor branca, com impressão serigráfica 
especial em policromia frente e verso 
com logomarca do Sesc, gola careca e 
mangas curtas tamanhos:PP, P, G e 
GG. 

___ 1390 ___ 320 ___ ___ 1710 UNIDADE 
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40 13/8685-42 

 
Avental adulto, em material sintetico 
atóxico e lavável, com vies de algodão 
medindo: 80 cm de altura e 70 de 
largura faixa fixa no pescoço, com 
aproximadamente 60 cm e faixa móvel 
na cintura bolso frontal com logomarca 
do Sesc em 02 (duas) cores. 
 

___ 100 ___ ___ ___ ___ 100 UNIDADE 

41 13/0551-5 
Agasalho em moleton azul com 
logomarca do Sesc e da atividade (ed. 
infantil). 

___ 715 ___ ___ ___ ___ 715 UNIDADE 

42 13/8685-35 

 
Camisa em malha PV na cor azul 
celeste, manga curta, gramatura 30, gola 
V, impressão arte do projeto em 04 
cores formato A4. Logomarca do Sesc 
em 02 cores (costa). Tamanho adulto P, 
M, G e infantil M e G. 
 

___ 200 ___ ___ ___ ___ 200 UNIDADE 

43 13/8685-36 

 
Camisa em malha PV na cor verde 
limão, manga curta, gramatura 30, gola 
V, impressão arte do projeto em 04 
cores formato A4. Logomarca do Sesc 
em 02 cores(costa), tamanho adulto P, 
M, G e GG. 
 

___ 200 ___ ___ ___ ___ 200 UNIDADE 
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44 13/8685-37 

 
Camisa em malha PV, gramatura 30, 
cores variadas (vermelha, amarela, 
verde água, verde, verde lima, azul, 
preta, laranja, rosa), com impressão em 
serigrafia especial em policromia frente e 
verso com Logomarca do Sesc e gola 
careca/V, mangas compridas, tamanho 
adulto PP, P, M, G e GG e infantil de 06 
a 12 anos. 
  
 

___ 50 ___ ___ ___ ___ 50 UNIDADE 

45 13/8685-40 

 
Toalha pequena algodão em cores 
variadas (branca, vermelha, amarela, 
verde água, verde, verde lima, azul, 
laranja, rosa) para lanche personalizada 
com logomarca do Sesc e da atividade. 
 

___ 700 ___ ___ ___ ___ 700 UNIDADE 

46 13/8685-41 

 
Viseira em tactel com cores variadas, 
(vermelha, amarela, verde água, verde, 
verde lima, azul, preta, laranja, rosa) 
com impressão em serigrafia com arte 
do projeto na parte frontal e logomarca 
do Sesc nas laterais com regulagem de 
plástico tamanho único. 
 

___ 1000 ___ ___ ___ ___ 1000 UNIDADE 
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Observações: 
 
 
1 - O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias após assinatura do 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. 
 


