
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/0079-PG 

OBJETO: Confecção de material (mochilas, squeezes, toalhas, bonés, estojos e 

agendas) para os alunos das Escolas do Sesc. 

Rcms Item Descrição Und. Quant. 

18/0246 

18/1303 
18/1412 

18/1410 

18/1409 
18/1408 

1 

Mochila institucional em nylon 600 e nylon resinado para 

forração interna, tamanho 29x40 cm, corpo na cor azul 

marinho, alças na cor azul marinho, silk screen estampa 
serigrafada em 1 cor a traço, dimensões das estampas: cor 

branco no formato 11x33cm. 
Detalhes de acabamento: zíper carrinho nº 8 de metal preto 

com puxadores emborrachados com a marca do Sesc 5x1cm. 
Porta squeeze (bolsos) nas duas laterais de 120x120mm em 

tela preta com acabamento de viés de poliéster na parte 

superior. Duas presilhas reguláveis logo acima do porta 
squeeze. Interior sem divisórias, completamente forrado com 

nylon resinado. Par de fita de limpeza de poliéster para as 
costuras internas. 

alças de ombro acolchoadas com espuma de alta densidade 

com 3cm de altura com 8 cm de largura, reguladores de 
metal, com acabamento de viés nas laterais e alça de mão 

acolchoada na parte superior. 
Etiqueta de composição do fornecedor e instruções de 

lavagem conforme Inmetro a ser aplicada na lateral da parte 

interna da peça. 
Detalhes de costura: linha na cor do corpo da bolsa, costura 

interna em overlock. Aplicação de tag tipo "bandeirinha" 
(fornecido pelo Sesc) na parte externa da bolsa. 

Embalagem individual em sacos plásticos 100% 
biodegradáveis.  

Embalagem: coletiva em caixas de papel identificadas. 

Und 2110 

18/0246 
18/1303 

2 

Mochila institucional em nylon 600 e nylon resinado para 
forração interna, tamanho 25x30 cm, corpo na cor azul 

marinho, alças na cor azul marinho, silk screen estampa 

serigrafada em 1 cor a traço, dimensões das estampas: cor 
branco no formato 8,5x26cm. 

Detalhes de acabamento: zíper carrinho nº 8 de metal preto 
com puxadores emborrachados com a marca do Sesc 5x1cm.  

Porta squeeze(bolsos) nas duas laterais de 120x120mm em 
tela preta com acabamento de viés de poliéster na parte 

superior. Duas presilhas reguláveis logo acima do porta 

squeeze. Interior sem divisórias, completamente forrado com 
nylon resinado. Par de fita de limpeza de poliéster para as 

costuras internas. 
Alças de ombro acolchoadas com espuma de alta densidade 

com 3cm de altura com 8 cm de largura, reguladores de 

metal, com acabamento de viés nas laterais e alça de mão 
acolchoada na parte superior. 

Etiqueta de composição do fornecedor e instruções de 
lavagem conforme Inmetro a ser aplicada na lateral da parte 

interna da peça. Detalhes de costura: linha na cor do corpo da 

bolsa, costura interna em overlock. Aplicação de tag tipo 
"bandeirinha" (fornecido pelo Sesc) na parte externa da bolsa. 

Embalagem individual em sacos plásticos 100% 
biodegradáveis. Embalagem: coletiva em caixas de papel 

identificadas. 

Und 450 



18/0246 

18/1303 
3 

Estojo institucional em nylon. Nylon 600 e nylon resinado para 
forração interna, na cor azul marinho. Fechamento em zíper, 

puxador emborrachado, dimensões: 18x7x10 (C x A x L). 
Estampa serigrafia em 1 cor a traço. Dimensões das 

estampas: cor branco no formato 6 x 3 cm. 

Und 800 

18/1412 
18/1410 

18/1409 
18/1408 

4 
Estojo em PVC na cor azul Royal, com zíper e logomarca 

"Sesc" na cor branca. 
Und 650 

18/1412 
18/1410 

18/1409 

18/1408 

5 

Squeeze plástico personalizado com arte "Sesc" na cor branca, 

soprado em polietileno atóxico, tampa (na cor branca), 
injetada com rosca vedável e válvula cristal, capacidade de 

500ml, na cor azul Royal, tampa higiênica feita do mesmo 

material do squeeze, finalidade de isolar o bico da garrafa do 
ambiente externo, evitando assim a contaminação do mesmo. 

Und 2090 

18/0263 
18/1408 

6 
Boné em tactel cor azul royal com logomarca "Sesc" na cor 
branca. 

Und 240 

18/1333 7 

Agenda escolar capa dura - arame duplo - arte "Sesc" - papel 

reciclado 90g/m2, 21 cm de largura, fonte comic sans, cor da 
fonte preta com 128 folhas, 256 paginas. 

Und 600 

18/1285 8 

Agenda escolar com espiral duplo, 150 páginas capa e contra 

capa: tamanho 15,5cm x 21,5 cm, com impressão 4x0 cores, 
em papel sulfite 75g/m, plastificação fosca(capa dura); miolo: 

tamanho 15,5 cmx21,5 cm, com impressão 4x4 cores, 15,5cm 
x 21,5cm, em papel sulfite 75g/m 

página 1 (frente: página login, verso: educação e texto) 

Und 650 

18/0263 

18/0241 
9 

Squeeze em plástico resistente na cor azul royal, capacidade 
para 300ml, tampa flip top, fechada, na cor cristal, com 

impressão da arte Sesc na branca 

Und 1000 

18/0263 

18/0241 
10 

Squeeze em plástico resistente na cor vermelha, capacidade 
para 300ml, tampa flip top, fechada, na cor cristal, com 

impressão da arte Sesc na branca 

Und 400 

18/0263 

18/0241 
11 

Squeeze em plástico resistente na cor amarela, capacidade 
para 300ml, tampa flip top, fechada, na cor cristal, com 

impressão da arte Sesc na branca 

Und 110 

18/0263 12 
Boné em tactel cor azul royal c/ arte Sesc na cor branca. 
Tamanho adulto. 

Und 550 

18/0263 

18/0241 
13 

Toalha para lavabo, cor azul royal, 97% algodão, 3% viscose, 

dimensões: 33cmx50cm, com arte "Sesc" cor branca. 
Und 1000 

18/0263 

18/0241 
14 

Toalha para lavabo, cor vermelha, 97% algodão, 3% viscose, 

dimensões: 33cmx50cm, com arte "Sesc" cor branca. 
Und 400 

18/0263 
18/0241 

15 
Toalha para lavabo, cor amarela, 97% algodão, 3% viscose, 
dimensões: 33cmx50cm, com arte "Sesc" cor branca. 

Und 110 

 


