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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0020 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de camisas para Unidades do Sesc Pará. 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 (papel timbrado da licitante) 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS: 

LOTE 1 – Macacão entrega Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

1 

Macacão manga curta em tecido profissional brim 100% 
algodão, com elástico na cintura, armação sarja com 
nove bolsos, sendo cinco na frente, dois ao lado e dois 
atrás, logomarca bordada na cor branca na frente (altura 
do peito) medindo 5,2,5cm na cor azul Royal. 
Tamanhos: P -12 unid. / M - 10 unid. / G - 6 unid. / GG - 
4 unid. / EXGG - 4 unid. Entrega: Sesc Doca. 

UNID. 36   

33 

Macacão em tecido brim leve 100% algodão na cor azul 
royal, marga longa, com bolsos laterais, na frente, atrás, 
com arte sesc pintada no bolso esquerdo na frente. 
Tamanhos: P = 02 und / M = 05 und / G = 05 und / EXG 
= 02 und. Entrega: Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 14   

Valor total  

LOTE 2 - Macacão entrega Benevides e Salinas 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

64 

Macacão manga curta em tecido profissional brim 100% 
algodão, com elástico na cintura, armação sarja, com 
nove bolsos, sendo cinco na frente, dois nos lados e 
dois atrás, logomarca bordada na cor branca na frente 
altura do peito, medindo 5. TAM. “M”. Entrega: Sesc 
Benevides. 

UNID. 3   

91 

Macacão manga curta em tecido profissional brim 100% 
algodão, com elástico na cintura, armação sarja, com 
nove bolsos, sendo cinco na frente, dois nos lados e 
dois atrás, logomarca bordada na cor branca na frente 
altura do peito, medindo 5. TAM. M. Entrega: Sesc 
Salinas.                                                                                      

UNID. 3   

Valor total  

LOTE 3 – Blusa tipo bata entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

2 

Blusa tipo bata, na cor azul Royal, gola em v com 5 
botões frontal. dois bolsos na parte inferior da frente 
com a logomarca do sesc pintada na cor branca, 
medindo 6cm x 3cm na altura do peito: Tamanhos: P (44 

UNID. 89   
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unidades) /  M (25 unidades) / G (06 unidades) / GG (10 
unidades) / EXGG (04 unidades). Entrega: Sesc Doca. 

28 

Bata para auxiliar de serviços gerais, masculina, sem 
botão, com dois bolsos, gola em "v", tecido em brim 
pesado 100% algodão, cor azul royal, logomarca do 
sesc pintado ao lado esquerdo. Tamanhos: P= 12 und / 
G =12 und Entrega: Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 24   

29 

Bata para auxiliar de serviços gerais, feminina, sem 
botão, com dois bolsos, gola em "v", tecido em brim 
pesado 100% algodão, cor azul royal, logomarca do 
sesc pintado ao lado esquerdo. Tamanho: P. Entrega: 
Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 4   

32 

Blusa tipo bata para auxiliar de cozinha, feminina, sem 
botão, sem bolso, gola em "v", tecido brim leve 100% 
algodão, cor branca, logomarca do sesc pintado ao lado 
esquerdo superior (frente) tamanho: P. Entrega: Sesc 
Ver-o-peso. 

UNID. 4   

147 

Camisa masculina, para auxiliar de cozinha, tipo bata, 
manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", tecido 
brim 100% algodão, na cor branca, logomarca do sesc 
pintada na parte da frente, do lado superior esquerdo; a 
palavra "saúde" pintada na parte superior frontal no lado 
direito e a palavra "nutrição" centralizada na parte 
superior da costa. Na manga direita pintar os dias da 
semana (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) - uso 
diário. Tamanhos P =25(unid.) / M =45(unid.) / G 
=35(unid.) / GG =20(unid.) / XGL =10(unid.) Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 135   

148 

Camisa masculina, para cozinheiro, tipo bata, manga 
curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", tecido brim 
100% algodão, na cor, verde água, logomarca do sesc 
pintada na parte da frente, do lado superior esquerdo; a 
palavra "saúde" pintada na parte superior frontal no lado 
direito e a palavra "nutrição" centralizada na parte 
superior da costa. Na manga direita pintar os dias da 
semana (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) - uso 
diário. Tamanhos: M=20 (unid.) / G =10(unid.) Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 30   

149 

Camisa masculina, para chefe de cozinha, tipo bata, 
manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", tecido 
brim 100% algodão, na cor amarela clara, logomarca do 
sesc pintada na parte da frente, do lado superior 
esquerdo; a palavra "saúde" pintada na parte superior 
frontal no lado direito e a palavra "nutrição" centralizada 
na parte superior da costa. Na manga direita pintar os 
dias da semana os dias da semana (segunda, terça, 
quarta, quinta, sexta). Tamanho G. Entrega: Sede 
Administrativa.                                                                                     

UNID. 10   
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150 

Camisa feminina, para auxiliar de serviços gerais, tipo 
bata, manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", 
tecido brim 100% algodão, na cor azul celeste, 
logomarca do sesc pintada na parte da frente, do lado 
superior esquerdo; a palavra "saúde" pintada na parte 
superior frontal no lado direito e a palavra "nutrição" 
centralizada na parte superior da costa. Na manga 
direita pintar os dias da semana (segunda, terça, quarta, 
quinta, sexta). P =20(unid.). M =30(unid.) 
G =30(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 80   

151 

Camisa masculina, para auxiliar de serviços gerais, tipo 
bata, manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", 
tecido brim 100% algodão, na cor azul celeste, 
logomarca do sesc pintada na parte da frente, do lado 
superior esquerdo; a palavra "saúde" pintada na parte 
superior frontal no lado direito e a palavra "nutrição" 
centralizada na parte superior da costa. Na manga 
direita pintar os dias da semana (segunda, terça, quarta, 
quinta, sexta). Tamanhos: P=20(unid.)/m =30(unid.)/G 
=30(unid.)/GG =15(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 95   

152 

Camisa feminina, para auxiliar de cozinha, tipo bata, 
manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", tecido 
brim 100% algodão, na cor branca, logomarca do sesc 
pintada na parte da frente, do lado superior esquerda; a 
palavra "saúde" pintada na parte superior frontal no lado 
direito e a palavra "nutrição" centralizada na parte 
superior da costa. na manga direita pintar os dias da 
semana (segunda, terça, quarta, quinta, sexta). 
Tamanhos: P =25(unid.) / M =45(unid.) / G =35(unid.) / 
GG =20(unid.) / XXL= 10(unid.) Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 135   

153 

Camisa masculina, para despenseiro, tipo bata, manga 
curta, sem botão, com bolso na parte frontal inferior lado 
direito, gola em "v", tecido brim 100% algodão, na cor 
pêssego, logomarca do sesc pintada na parte da frente, 
do lado superior esquerdo; a palavra "saúde" pintada na 
parte superior frontal no lado direito e a palavra 
"nutrição" centralizada na parte superior da costa. 
Tamanhos: G. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 5   

154 

Camisa feminina, para despenseiro, tipo bata, manga 
curta, sem botão, com bolso na parte frontal inferior lado 
direito, gola em "v", tecido brim 100% algodão, na cor 
pêssego, logomarca do sesc pintada na parte da frente, 
do lado superior esquerdo; a palavra "saúde" pintada na 
parte superior frontal no lado direito e a palavra 
"nutrição" centralizada na parte superior da costa. 
Tamanhos: P. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 5   

162 
Camisa masculina, para auxiliar de cozinha, tipo bata, 
manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", tecido 
brim 100% algodão, na cor verde água, logomarca do 

UNID. 135   
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sesc pintada na parte da frente, do lado superior 
esquerdo; a palavra "saúde" pintada na parte superior 
frontal no lado direito e a palavra "nutrição" centralizada 
na parte superior da costa. 
Tamanhos: P = 30(unid.) / M = 45(unid.) / G = 35(unid.) / 
GG = 15(unid.) / XXL= 10(unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

164 

Camisa masculina, para auxiliar de serviços gerais, tipo 
bata, manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", 
tecido brim 100% algodão, na cor azul puro, logomarca 
do sesc pintada na parte da frente, do lado superior 
esquerdo; a palavra "saúde" pintada na parte superior 
frontal no lado direito e a palavra "nutrição" centralizada 
na parte superior da costa. Tamanhos: P =10(unid.) / M 
=15(unid.) / G =15(unid.) / GG =05(unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 45   

166 

Camisa feminina, para auxiliar de cozinha, tipo bata, 
manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", tecido 
brim 100% algodão, na cor verde água, logomarca do 
sesc pintada na parte da frente, do lado superior 
esquerdo; a palavra "saúde" pintada na parte superior 
frontal no lado direito e a palavra "nutrição" centralizada 
na parte superior da costa.                                  
Tamanhos: P =20(unid.) / M =30(unid.) / G =30(unid.). 
Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 80   

168 

Camisa feminina, para auxiliar de serviços gerais, tipo 
bata, manga curta, sem botão, sem bolso, gola em "v", 
tecido brim 100% algodão, na cor azul puro, logomarca 
do sesc pintada na parte da frente, do lado superior 
esquerdo; a palavra "saúde" pintada na parte superior 
frontal no lado direito e a palavra "nutrição" centralizada 
na parte superior da costa. Tamanhos: P =10(unid.) / M 
=15(unid.) / G =15(unid.) / GG =05(unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 45   

Valor total  

LOTE 4 - Blusa tipo bata entrega em Castanhal, Benevides, Inhangapi, Salinópolis e São Francisco do Pará 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

13 

Camisa tipo bata, masculina,sem botão,sem bolso,gola 
em "v",tecido brim. leve 100% algodão, na cor azul 
royal,logo marca do sesc ,pintada ao lado superior 
esquerdo (frente). tamanhos: P-08 M-52 / G-16 / GG-04. 
Entrega: Sesc Castanhal. 

UNID. 80   

57 

Blusa tipo bata para auxiliares de cozinha, feminina, 
sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim leve 
100% algodão, cor branca, logomarca do sesc pintada 
ao lado esquerdo superior (frente). 04 unids tam. "M" / 
08 unids tam. "P". Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 12   
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61 

Blusa tipo bata para auxiliares de serviços gerais, 
masculino, sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido 
brim pesado 100% algodão, cor azul celestial, 
logomarca do sesc pintada ao lado esquerdo superior 
(frente). Tamanho P. Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 4   

62 

Blusa tipo bata para auxiliares de serviços gerais, 
feminina, sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim 
pesado 100% algodão, cor azul celestial, logomarca do 
sesc pintada ao lado esquerdo superior (frente). 
Tamanho M. Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 4   

68 

Blusa tipo bata para auxiliares de cozinha, feminina, 
sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim leve 
100% algodão, cor branca, logomarca do sesc pintada 
ao lado esquerdo superior (frente). 05 un tamanho "M" / 
05 un tamanho "G". Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 10   

72 

Blusa tipo bata para auxiliares de serviços gerais, 
masculino, sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido 
brim pesado 100% algodão, cor azul celestial, 
logomarca do sesc pintada ao lado esquerdo superior 
(frente). Tamanho M. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 8   

73 

Blusa tipo bata para auxiliares de serviços gerais, 
feminina, sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim 
pesado 100% algodão, cor azul celestial, logomarca do 
sesc pintada ao lado esquerdo superior (frente). 
Tamanho G. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 4   

85 

Blusa tipo bata para auxiliares de cozinha, feminina, 
sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim leve 
100% algodão, cor branca, 
logomarca do sesc pintada ao lado esquerdo superior 
(frente). Tam. G. Entrega: Sesc Salinas.                                                                             

UNID. 10   

88 

Blusa tipo bata para auxiliares de serviços gerais, 
masculino, sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido 
brim pesado 100% algodão, cor azul celestial, 
logomarca do sesc pintada ao lado esquerdo superior 
(frente). Tamanho M. Entrega: Sesc Salinas. 

UNID. 10   

100 

Blusa tipo bata para auxiliares de cozinha, feminina, 
sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim leve 
100% algodão, cor branca, 
logomarca do sesc pintada ao lado esquerdo superior 
(frente). Tamanho "M". Entrega: Sesc São Francisco do 
Pará. 

UNID. 5   

103 

Blusa tipo bata para auxiliares de serviços gerais, 
masculino, sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido 
brim pesado 100% algodão, cor azul celestial, 
logomarca do sesc pintada ao lado esquerdo superior 
(frente). Tamanho M. Entrega: Sesc São Francisco do 
Pará. 

UNID. 5   

107 
Blusa tipo bata para auxiliares de cozinha, masculina, 
sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim pesado 
100% algodão, cor branca, 

UNID. 5   
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logomarca do sesc pintada ao lado esquerdo superior 
(frente): tamanho M. Entrega: Sesc São Francisco do 
Pará. 

108 

Blusa tipo bata para auxiliares de serviços gerais, 
feminina, sem botão, sem bolso, gola em "v" tecido brim 
pesado 100% algodão, cor azul celestial, logomarca do 
sesc pintada ao lado esquerdo superior (frente): 
Tamanho G. Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 5   

Valor total  

LOTE 5 – Calça unissex entrega Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

3 

Calça comprida unissex, com dois bolsos na frente com 
a logomarca do sesc bordada na frente medindo 8 x 4 
cm na coxa esquerda. Cintura com elástico e dois 
bolsos.na cor azul royal: Tamanho: P (35 unidades) / M 
(15 unidades) / G (04 unidades) / GG (04 unidades) / 
EXGG (04 unidades). Entrega: Sesc Doca. 

UNID. 62   

Valor total  

LOTE 6 – Camisa social entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

4 

Camisa social manga curta branca em tecido de 
algodão com a logomarca "sesc" pintada no bolso 
esquerdo. Tamanho: M = 12 (unidades) / M = 04 
(unidades). Entrega: Sesc Doca. 

UNID. 16   

Valor total  

LOTE 7 – Calça social entrega Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

5 

Calça modelo social masculina confeccionada em tecido 
oxford, sem pregas, bolso faca na parte frontal e bolsos 
embutidos na parte de trás. Tamanho: 42 = 4 (unid.) / 44 
= 4 (unid.) / 46 = 4 (unid.) / 48 = 4 (unid.). Entrega: Sesc 
Doca. 

UNID. 16   

35 

Calça social em tecido oxford na cor preto, gramatura de 
270 g/m2, cós postiço entertelado com 4 cm de largura 
e forrado em tecido 100% poliéster, na cor do tecido da 
calça, fechamento através de 1 botão na mesma cor do 
tecido, passantes para cinto inscritos na frente inferior 
do cós, vista embutida com zíper na cor do tecido, 02 
bolsos frontais com abertura tipo faca, 02 bolsos 
traseiros embutidos com vivos por botões na mesma cor 
do tecido. tam: nº 38 = 3 un / nº 40 = 3 un / nº 44 = 3 un. 

UNID. 20   
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Entrega: Sesc Ver-o-peso. 

127 

Calça social: fabricada em tecido oxford preto, 
gramatura de 270 g/m², cós postiço entertelado com 4 
cm de largura e forrado em tecido 100% poliéster, na 
cor do tecido da calça. Fechamento através de 1 botão 
na mesma cor do tecido, passantes para cinto inscritos 
na parte inferior do cós, vista embutida com zíper na cor 
do tecido, 2 bolsos frontais com abertura tipo faca, 2 
bolsos traseiros embutidos com vivos por botões na 
mesma cor do tecido, conforme modelo apresentado 
medidas: utilizar tabela de medidas - padrão industrial: 
Tamanhos: 44 – 9 unid. / 46 – 9 unid. / 40 – 6 unid.             
Entrega: Sede Administrativa.                                                                                                                                                                                               

UNID. 24   

Valor total  

LOTE 8 – Calça modelo social entrega Castanhal, Benevides, Inhangapi, Salinópolis e São Francisco do Pará 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

23 

Calça social masculina em tecido oxiford preto, 
gramatura de 270g/m2, cós postiço entertelado com 
4cm de largura e forrado em tecido 100% poliester, na 
cor do  tecido, passantes para cinto inscritos na parte 
inferior do cós, vista embutida com zíper na cor do 
tecido, 2 bolsos frontais com abertura tipo faca, 2 bolsos 
traseiros embutidos com vivos por botões na mesma cor 
do tecido. Tamanhos: nº.44 - 12 un / nº. 46 - 4 un /   
nº.42 - 4 un / nº.38 - 4 un. Entrega: Sesc Castanhal. 

UNID. 24   

24 

Calça social feminina em tecido oxiford preto, gramatura 
de 270g/m2, cós postiço entertelado com 4cm de 
largura e forrado em tecido 100% poliester, na cor do  
ecido, passantes para cinto inscritos na parte inferior do 
cós, vista embutida com ziper na cor do tecido, 2 bolsos 
frontais com abertura tipo faca, 2 bolsos traseiros. 
Tamanhos: nº.46. Entrega: Sesc Castanhal. 

UNID. 4   

66 

Calça adulto masculino social, em tecido oxford na cor 
preta, c/dois bolsos na frente e dois bolsos embutidos 
atrás c/ botão. 08 un tamanho 40 / 08 un tamanho 44. 
Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 16   

75 

Calça adulto masculino social, em tecido oxford na cor 
preta, c/dois bolsos na frente e dois bolsos embutidos 
atrás c/botão. 08 un - tam. 42 / 04 un tam. 44 / 04  un 
tam. 36. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 16   

90 

Calça adulto masculino social, em tecido oxford na cor 
preta, c/dois bolsos na frente e dois bolsos embutidos 
atrás c/botão. 04 tamanho 42 / 04 tamanho 38. Entrega: 
Sesc Salinas. 

UNID. 8   

105 
Calça adulto masculino social, em tecido oxford na cor 
preta, c/dois bolsos na frente e dois bolsos embutidos UNID. 16   
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atrás c/botão. Tamanhos: 08 un. tamanho 42 / 04 un. 
tamanho 38 / 04 un. tamanho 44. Entrega: Sesc São 
Francisco do Pará. 

Valor total  

LOTE 9 – Calça modelo social entrega Marabá 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

130 

Calça social para adm. de portaria  
calça social em tecido oxford preto, gramatura de 270 
g/m2, cós postiço entertelado com 4 cm de largura e 
forrado em tecido 100% poliéster, na cor do tecido da 
calça, fechamento através de 01 botão na mesma cor 
do tecido, passantes para cinto inscritos na parte inferior 
do cós, vista embutida com 
zíper na cor do tecido, 02 bolsos frontais com abertura 
tipo faca, 02 bolsos traseiros embutidos com vivos por 
botão na mesma cor do tecido, sendo: *03 - tam. M / *03 
- tam. G. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 6   

134 

Calça para motorista - calça social em tecido oxford 
preto, gramatura de 270 g/m2, cós postiço entertelado 
com 4 cm de largura e forrado em tecido 100% poliéster, 
na cor do tecido da calça, fechamento através de 1 
botão na mesma cor do tecido, passantes para cinto 
inscritos na parte inferior do cós, vista embutida com 
zíper na cor do tecido, 2 bolsos frontais com abertura 
tipo faca, 2 bolsos traseiros embutidos com vivos por 
botão na mesma cor do tecido,  
sendo: *02 - tam. M / *02 - tam. G. Entrega: Sesc 
Marabá. 

UNID. 4   

137 

Calça para aux. serviços gerais - feminino  calça social 
em tecido oxford azul royal (referência pantone 288 c), 
gramatura de 270 g/m2, cós postiço entertelado com 4 
cm 
de largura e forrado em tecido 100% poliéster, na cor do 
tecido da calça, cintura média alta, fechamento através 
de 01 botão na mesma cor do tecido, passantes para 
cinto inscritos 
na parte inferior do cós, vista embutida com zíper na cor 
do tecido, 02 bolsos frontais com abertura tipo faca, 
sendo: *02 - tam. P / *04 - tam. M / *02 - tam. G. 
Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 8   

138 

Saia para aux. serviços gerais - passeio  saia social tipo 
lápis à altura dos joelhos, tecido oxford na cor azul royal 
(referência pantone 288 c), gramatura de 270 g/m2 cós 
postiço entertelado com 4 cm de largura e forrado em 
tecido 100% poliéster, na cor do tecido da calça, cintura 
média alta, fechamento através de 01 botão na mesma 
cor do tecido da saia, vista embutida com zíper na cor 

UNID. 12   
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do tecido. Sendo: *2 - tam. P / *6 - tam. M / *4 - tam. G. 
Entrega: Sesc Marabá. 

145 

Calça social para aux. cozinha - lanchonete/ nutrição - 
passeio feminino calça social em tecido oxford preto 
gramatura de 270 g/m2, cós postiço entertelado com 4 
cm de largura e forrado em tecido 100% poliéster, na 
cor do tecido da calça, cintura média alta, fechamento 
através de 01 botão na mesma cor do tecido, passantes 
para cinto inscritos na parte inferior do cós, vista 
embutida com zíper na cor do tecido, 02 bolsos frontais 
com abertura tipo faca, sendo: *3 - P / *3 – G. Entrega: 
Sesc Marabá. 

UNID. 6   

Valor total  

LOTE 10 – Camisa em algodão entrega Belém e Ananindeua 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

6 

Camisa branca (fio 30): arte em policromia, logo do 
programa mesa Brasil no lado esquerdo do peito, logo 
do programa mesa Brasil atrás, centralizado e com a 
frase "alimente essa ideia", barra da manga e gola na 
cor verde bandeira. Tamanho: "M"= 20 (unidades) "G" = 
20 (unidades) "GG"=10 (unidades) "XGG"= 10 
(unidades) Entrega: Sesc Doca.                                                                                          

UNID. 60   

170 

Camiseta masculina 100% algodão, fio 30, cor branca, 
lisa, manga curta com punho sanfonado, gola redonda 
sanfonada. Tamanhos: P=50(unid.) / M=50(unid.) / 
G=50(unid.) / GG=50(unid.) / XG =15(unid.). Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 215   

189 

Camisa polo, sem botão com corte em "v" e gola, 
manga curta com punho sanfonado, 100% algodão, fio 
30, cor verde água. 
Tamanhos: P =30 / M =40 / G =30 / GG= 20. Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 120   

198 

Camisa em fio de algodão cor branca, manga curta. 
Tamanhos: 14 unid. TAM. 8 anos / 35 unid. TAM. 10 
anos / 10 unid. TAM. 12 anos / 5 unid. TAM. 16 anos. 
Entrega: Sesc Ananindeua. 

UNID. 64   

197 

Camisas gola careca 100% algodão com serigrafia. 
Tamanhos e cores:  
Preta - P=1 / M=2 /  G=2 /  GG=1 
Azul -  P=1 /  M=1  /  G=2  /  GG=1 
Vermelha -  P=1 / M=1 /  G=1  /  GG=1 
Com a marca do clube de leitura. Entrega: Sesc 
Ananindeua. 

UNID. 15   

199 
Camisa em fio de algodão adulto - manga curta; cor 
branca. Tamanhos: 2unid. “PP”/ 2 unid. “P” / 6unid. “M” / 
3unid. “G” / 1unid. “GG”. Entrega: Sesc Ananindeua. 

UNID. 14   
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Valor total  

LOTE 11 - Camisa fio 30 entrega Santarém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

9 

Camisa manga curta, gola careca fio 30, malha 100% 
algodão, com logomarca do sesc (em branco) no lado 
esquerdo frontal, ao lado direito frontal escrito educação 
e centralizado na parte de trás da camisa o nome do 
curso. 
120 unidades - cursos de valorização social - na cor 
vermelha curso de corte e costura.tamanhos: “P” 10 
unid. “M” 70 unid. “G” 20 unid e “GG” 20 unid. 
180 unidades – educação complementar - na cor azul 
royal curso de inglês.                                                                               
tamanhos: “P” 60 unid. “M” 80 unid. “G” 20 unid e “GG” 
20 unid. Entrega: Sesc Santarém. 

UNID. 300   

10 

Camisa manga curta, gola careca fio 30, malha 100% 
algodão, com logomarca do sesc (em branco) no lado 
esquerdo frontal, ao lado direito frontal escrito cultura e 
centralizado na parte superior de trás da camisa a 
logomarca do sesc e nome dos cursos (artes cênicas e 
música). 
90 unidades - artes cênicas, na cor preta.tamanhos: “P” 
40 unid. “M” 30 unid. “G” 20 unid. 
130 unidades - música - na cor preta,                                        
tamanhos: “P” 30 unid. “M” 40 unid. “G” 20 unid. e “GG” 
40 unid. Entrega: Sesc Santarém. 

UNID. 220   

Valor total  

LOTE 12 – Calça comprida em polybrim entrega Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

7 

Calça comprida em polybrim cor verde bandeira, 02 
bolsos na frente, 02 bolsos atrás, 01 bolso na lateral do 
lado direito, com elástico nas costas e passador de 
cinto, logo do programa mesa Brasil no bolso direito da 
frente, logo do sesc no bolso esquerdo da frente, arte 
em policromia. Tamanhos: 42 = 15(unid.) / 44 = 10 
(unid.) / 46 = 05(unid.) / 50 = 04(unid.) / 58 = 04(unid.) 
Entrega: Sesc Doca. 

UNID. 38   

Valor total  

LOTE 13 – Boné e chapéu entrega em Belém e Ananindeua 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

8 Boné - tecido em brim peletizado modelo americano UNID. 120   
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com botão central, botões respiradores, regulador em 
tecido da mesma cor com velcro. Revestimento na parte 
frontal. brim peletizado com a logo do programa mesa 
Brasil SESC,bordada de 7,3x4,5cm em 4 cores na parte 
frontal. cores: verde bandeira: 60 und / verde lodo: 60 
und. Entrega: Sesc Doca. 

200 

Boné infantil, cor branca lisa, gênero: unissex, aba reta, 
fechamento: ajustável. Material: poliéster, composição: 
100% poliéster. Dimensões aproximadas: 53cm - 56cm 
(circunferência) garantia do fabricante: contra defeito de 
fabricação. Entrega: Sesc Ananindeua. 

UNID. 22   

201 

Chapéu estilo sambista  cor branca ou creme com faixa 
preta ou marrom dimensões: 13cm de altura e 15,5cm 
de diâmetro interno material poliester. Entrega: Sesc 
Ananindeua. 

UNID. 18   

Valor total  

LOTE 14 – Camisa polo entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

11 

Camisa gola pólo piquet (50% algodão e 50% poliéster, 
gramatura: 160 g/m²), na cor branca com gola na 
mesma cor da camisa, aplicação da logomarca bordada 
na área frontal superior esquerda, conforme layout, dois 
botões da mesma cor da camisa, mangas ajustadas no 
braço com tecido sanfonado (em rib) na mesma cor. 
Tamanhos: P: 21 camisas M: 33 camisas G: 12 camisas 
GG: 03 camisas. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 69   

12 

Camisa gola pólo piquet (50% algodão e 50% poliéster, 
gramatura: 160 g/m²), na cor azul claro, com gola na 
mesma cor da camisa, aplicação da logomarca bordada 
na área frontal superior esquerda, conforme layout, dois 
botões da mesma cor da camisa, mangas ajustadas no 
braço com tecido sanfonado (em rib) na mesma cor. 
Tamanhos: P: 14 camisas M: 22 camisas G: 08 camisas 
GG: 02 camisas. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 46   

30 

Camisa com gola polo e estampa na frente. tecido: 
malha 30.1 penteada  compactada, gramatura 162/m2, 
composição: 100% algodão. silk screen: conforme 
modelo em anexo. área de impressão frontal (logo do 
sesc): 5 cm x 2,5 cm. Detalhes da costura: reforço de 
costura ombro a ombro, cor preta - escala cmyk: c47 
m91 y64 k65. Tamanhos: P - 32 un / M - 24 un / G - 32 
un / EXG - 05 un. Entrega: Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 93   

31 

Camisa com gola polo e estampa na frente. tecido: 
malha 30.1 penteada  compactada, gramatura 162/m2, 
composição: 100% algodão. silk screen: área de 
impressão frontal (logo do sesc): 5cm x 2,5cm. Detalhes 
da costura: reforço de costura ombro a ombro, cor cinza 

UNID. 92   
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- escala cmyk: c47 m91 y64 k65. Tamanhos: P - 32 und 
/ M - 24 und / G - 32 und / EXG - 04 und. Entrega: Sesc 
Ver-o-peso. 

128 

Camisa tipo pólo especificação: fabricada em tecido 
malha tipo piquet (composição:503% algodão - 50% 
poliester), com gramatura de 160 g/m², na cor azul royal 
(pantone 288 c) gola na mesma cor da camisa, 
aplicação da logomarca do sesc bordada na cor branca 
ao lado esquerdo (área de aplicação frontal da logo: 5 x 
2,5 cm), dois botões na mesma cor da blusa; mangas 
ajustadas no braço com tecido sanfonado (em rib) na 
mesma cor, conforme modelo  apresentado.medidas: 
utilizar tabela de medidas - padrão industrial. Tamanho: 
P = 06 un / M = 06 unid. / G = 09 unid / GG = 3 unid. 
Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 24   

Valor total  

LOTE 15 - Camisa polo entrega em Castanhal 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

14 

Camisa gola polo masculina, cor azul royal,com logo 
marca sesc  pará, pintada no lado superior esquerdo da 
frente. tamanhos: 
M - 36 / P - 12 / G - 28 / GG- 4. Entrega: Sesc 
Castanhal. 

UNID. 80   

19 

Camisa tipo pólo piquet (composição: 50% algodão / 
50% poliester - gramatura: 160g/m2) na cor azul royal 
(pantone 288 c) - gola na mesma cor da camisa, 
aplicação da logomarca do sesc bordada na cor branca 
ao lado esquerdo (área de aplicação frontal da logo: 
5x2,5cm) dois botões na mesma cor da blusa; mangas 
ajustadas no braço com tecido sanfonado (em rib) na 
mesma cor. tamanhos: M:8 un G:16 un. Entrega: Sesc 
Castanhal. 

UNID. 24   

 
20 

camisa tipo pólo feminina piquet (composição: 50% 
algodão / 50% poliester - gramatura: 160g/m2) na cor 
azul royal(pantone 288 c) - gola na mesma cor da 
camisa, aplicação da logomarca do sesc bordada na cor 
branca ao lado esquerdo (área de aplicação frontal da 
logo: 5x2,5cm) dois botões na mesma cor da 
blusa;mangas ajustadas no braço com tecido 
sanfonado(em rib)na mesma cor. Tamanho: P. Entrega: 
Sesc Castanhal. 

UNID. 4   

Valor total  

LOTE 16 - Camisa polo entrega em Marabá 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  
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131 

Camisa para adm. de portaria camisas pólo em malha 
tipo Piquet (composição: 50% algodão - 50% poliester), 
com gramatura de 160 g/m2, na cor azul royal (pantone 
288c) - gola na mesma cor da camisa, aplicação da 
logomarca do sesc bordada na cor branca ao lado 
esquerdo (área de aplicação frontal da logo: 5x2,5cm), 
dois botões na mesma cor da blusa; mangas ajustadas 
no braço com tecido 
sanfonado (em rib) na mesma cor,  
sendo: *04 - tam. M / *04 - tam. G. Entrega: Sesc 
Marabá. 

UNID. 8   

135 

Camisa para motorista, camisas pólo em malha tipo 
piquet (composição: 50% algodão - 50% poliester), com 
gramatura de 160 g/m2, na cor azul royal (pantone 
288c) - gola na mesma cor da camisa, aplicação da 
logomarca do sesc borda da na cor branca ao lado 
esquerdo (área de aplicação frontal da logo: 5x2,5cm), 
dois botões na mesma cor da blusa; mangas ajustadas 
no braço com tecido 
sanfonado (em rib) na mesma cor, sendo: *03 - tam. M / 
*03 - tam. G. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 6   

136 

Camisa tipo pólo para aux. serviços gerais - passeio 
[feminino] camisa pólo em malha tipo piquet 
(composição: 50% algodão - 50% poliester), com 
gramatura de 160 g/m2, na cor azul Royal (pantone 
288c) - gola na mesma cor da camisa, aplicação da 
logomarca do sesc bordada na cor branca ao lado 
esquerdo (área de aplicação frontal da logo: 5x2,5cm), 
dois botões na mesma cor da blusa; mangas ajustadas 
no braço com tecido sanfonado (em rib) na mesma cor, 
conforme modelo apresentado. Sendo: *06 - tam. P / *08 
- tam. M / *04 - tam. G. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 18   

142 

Camisa tipo pólo para eletricista em malha tipo piquet 
(composição: 50% algodão - 50% poliester), com 
gramatura de 160 g/m2, na cor azul royal (pantone 
288c) - gola na mesma cor da camisa, aplicação da 
logomarca do sesc bordada com logomarca do sesc em 
policromia azul royal (pantone 288c) e amarelo ouro 
(referência pantone 7408 c) ao lado esquerdo (área de 
aplicação frontal da logo: 5x2,5cm), dois botões na 
mesma cor da blusa; mangas ajustadas no braço com 
tecido sanfonado (em rib) na mesma cor, conforme 
modelo apresentado. Sendo: * 03 tamanho M. Entrega: 
Sesc Marabá. 

UNID. 3   

146 

Camisa tipo pólo para aux. cozinha – 
lanchonete/nutrição - passeio [feminino] camisa pólo em 
malha tipo Piquet (composição: 50% algodão - 50% 
poliester), com gramatura de 160 g/m2, na cor branca - 
gola na mesma cor da camisa, aplicação da logomarca 
do sesc bordada na cor azul Royal (referência pantone 

UNID. 8   
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288c) e amarelo ouro (referência pantone 7408 c) (área 
de aplicação frontal da logo: 5x2,5cm), dois botões na 
mesma cor da blusa; mangas ajustadas no braço com 
tecido sanfonado (em rib) na mesma cor, sendo: *04- P / 
*04  G. Entrega: Sesc Marabá. 

Valor total  

LOTE 17 – Calça rancheira entrega em Castanhal, Benevides, Inhangapi, Salinópolis e São Francisco do 
Pará 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

15 

Calça rancheira masculina, na cor azul royal, com 
elástico e cadaço, em tecido brim pesado 100% 
algodão, sem bolsos. Tamanhos: nº.38-12un. / nº.40-20 
un. / nº.42-12un. / nº.44-24 un. / nº.48-8 un. / nº.46-4 un. 
Entrega: Sesc Castanhal. 

UNID. 80   

16 

Calça rancheira feminina, na cor azul royal, com elástico 
e cadaço, em  tecido brim pesado 100% algodão, sem 
bolsos. Tamanhos: nº.40 - 04 / nº.44 - 04 / nº.38 – 04. 
Entrega: Sesc Castanhal.  

UNID. 12   

56 
Calça rancheira feminina na cor branca, com elástico e 
cadarço, em brim pesado 100% algodão. tam. M. 
Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 12   

59 
Calça rancheira masculina, na cor azul celestial, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão. Tamanho 40. Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 4   

60 
Calça rancheira feminina, na cor azul celestial, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão. Tamanho 42.       Entrega: Sesc Benevides.                                                   

UNID. 4   

63 

Calça rancheira masculina, na cor azul royal, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão, sem bolsos. 04 unids tamanho 40 / 04 unids 
tamanho 44. Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 8   

67 

Calça rancheira feminina na cor branca, com elástico e 
cadarço, em brim pesado 100% algodão. 05 unids 
tamanho M / 05 unids tamanho G. Entrega: Sesc 
Inhangapi. 

UNID. 10   

70 
Calça rancheira masculina, na cor azul celestial, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão. Tamanho 42. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 8   

71 
Calça rancheira feminina, na cor azul celestial, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão. Tamanho 44. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 4   

84 
Calça rancheira feminina na cor branca, com elástico e 
cadarço, em brim pesado 100% algodão. Tamanho XG. 
Entrega: Sesc Salinas. 

UNID. 10   

87 
Calça rancheira masculina, na cor azul celestial, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão. Tamanho 42. Entrega: Sesc Salinas. 

UNID. 10   
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99 
Calça rancheira feminina na cor branca, com elástico e 
cadarço, em brim pesado 100% algodão. Tamanho M. 
Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 5   

102 

Calça rancheira masculina, na cor azul celestial, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão. Tamanho 40. Entrega: Sesc São Francisco do 
Pará. 

UNID. 2   

106 
Calça rancheira masculina na cor branca, com elástico e 
cadarço, em brim pesado 100% algodão. Tamanho M. 
Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 5   

109 

Calça rancheira feminina, na cor azul celestial, com 
elástico e cadarço, em tecido brim pesado 100% 
algodão, sem bolsos: Tam.: G. Entrega: Sesc São 
Francisco do Pará. 

PR 5   

Valor total  

LOTE 18 - Calça rancheira entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

26 

Calça rancheira masculina azul royal, com elástico e 
cadarço, com dois bolsos, em brim pesado 100% 
algodão. Tamanhos: P = 15 / und / G = 15 und. Entrega: 
Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 30   

27 

Calça rancheira feminina azul royal, com elástico e 
cadarço, com dois bolsos, em brim pesado 100% 
algodão. Tamanho: P - 05 und / M - 05 und. Entrega: 
Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 10   

36 
Calça rancheira feminina, na cor branca, com elástico e 
cadarço, com dois bolsos em tecido brim leve 100% 
algodão. Tamanho: P. Entrega: Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 4   

155 

Calça comprida masculina, para auxiliar de cozinha, tipo 
rancheira, com elástico na cintura, sem bolso, em brim 
100% algodão, na cor branca. na parte posterior, lado 
esquerdo, abaixo do joelho pintado os dias da 
semana (segunda, terça, quarta, quinta, 
sexta).Tamanhos: P =25 (unid.) / M =45(unid.) / G 
=35(unid.) / GG =20(unid.) / XXL=10(unid.). Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 135   

156 

Calça comprida masculina, para cozinheiro, tipo 
rancheira, com elástico na cintura, sem bolso, em brim 
100% algodão, na cor verde água. Na parte posterior, 
lado esquerdo, abaixo do joelho pintado os dias da 
semana (segunda, terça, quarta, quinta, sexta,). 
Tamanhos: M =20(unid.) / G =10(unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 30   

157 

Calça comprida masculina, para chefe de cozinha, tipo 
rancheira, com elástico na cintura, sem bolso, em brim 
100% algodão, na cor amarela clara; pintar na parte 
posterior, lado esquerdo, abaixo do joelho os dias da 

UNID. 10   
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semana (segunda, terça, quarta, quinta, sexta). 
Tamanho: G. Entrega: Sede Administrativa. 

158 

Calça comprida masculina, para despenseiro, tipo 
rancheira, com elástico na cintura, com bolso na parte 
frontal, em brim 100% algodão, na cor pêssego. 
Tamanhos: G. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 5   

159 

Calça comprida feminina, para despenseiro, tipo 
rancheira, com elástico na cintura, com bolso na parte 
frontal, em brim 100% algodão, na cor pêssego. 
Tamanho: P. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 5   

160 

Calça comprida masculina, para auxiliar de serviços 
gerais, tipo rancheira, com elástico na cintura, sem 
bolso, em brim 100% algodão, na cor azul celeste. Na 
parte posterior, lado esquerdo, abaixo do joelho pintar 
os dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta, 
sexta). Tamanhos: P = 25(unid.) / M = 25(unid.) / G = 
25(unid.) / GG = 10(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 85   

161 

Calça comprida feminina, para auxiliar de serviços 
gerais, tipo rancheira, com elástico na cintura, sem 
bolso, em brim 100% algodão, na cor celeste. Na parte 
posterior, lado esquerdo, abaixo do joelho pintar os dias 
da semana (segunda, terça, quarta, quinta, sexta). 
Tamanhos: P = 20(unid.) / M = 20(unid.) / G =20(unid.) / 
GG = 06(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 66   

163 

Calça comprida masculina, para auxiliar de cozinha, tipo 
rancheira, com elástico na cintura, sem bolso, em brim 
100% algodão, na cor verde água. Tamanhos: P = 
15(un.) / M =25(un.) / G =25(un.) / GG =10(un.) / XG 
=5(un.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 80   

165 

Calça comprida masculina, para auxiliar de serviços 
gerais, tipo rancheira, com elástico na cintura, sem 
bolso, em brim 100% algodão, na cor azul puro. 
Tamanhos: P =20(unid.) / M =30(unid.) / G =30(unid.). 
Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 80   

167 

Calça comprida feminina, para auxiliar de cozinha, tipo 
rancheira, com elástico na cintura, sem bolso, em brim 
pesado 100% algodão, na cor verde água. Tamanhos: P 
=10(unid.) / M =15(unid.) / G =15(unid.) / GG =05(unid.). 
Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 45   

169 

Calça comprida feminina, para auxiliar de serviços 
gerais, tipo rancheira, com elástico na cintura, sem 
bolso, em brim 100% algodão, na cor azul puro. 
Tamanhos: P =10(unid.) / M =15(unid.) / G =15(unid.) / 
GG =05(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 45   

Valor total  

LOTE 19 – Calça Jeans entrega Castanhal 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  VALOR VALOR 
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UNITÁRIO TOTAL  

17 

Calça jeans azul tipo santista padrão masculino. 
Tamanhos: nº. 38 -12 un. / nº.40 - 20 un. / nº.42 - 12 un. 
/ nº.44 - 24 un. / nº.48 - 08 un. / nº.46 - 04 un. Entrega: 
Sesc Castanhal. 

UNID. 80   

18 
Calça jeans azul tipo santista padrão feminina. 
Tamanhos: nº.40 - 04 un. / nº.44 - 04 un. / nº.38 - 04 un. 
Entrega: Sesc Castanhal. 

UNID. 12   

Valor total  

LOTE 20 – Camisa tecido tipo grafil entrega em Castanhal, Benevides, Inhangapi, Salinópolis e São 
Francisco do Pará 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

21 

Camisa masculina manga curta fabricada em tecido tipo 
grafil (composição: 33% algodão / 67% poliester), com 
gramatura de 160 - 165gm2, na cor branca - com 
logomarca do sesc em policromia azul royal (referencia 
pantone 288 c) e amarelo ouro (referência pantone 7408 
c ), bordada no bolso ao lado esquerdo medindo 5 x 2,5 
cm. tamanhos: M:8 un / G:16 un. Entrega: Sesc 
Castanhal. 

UNID. 24   

22 

Camisa feminina manga curta fabricada em tecido tipo 
grafil (composição: 33% algodão / 67% poliester), com 
gramatura de 160 - 165gm2, na cor branca - com 
logomarca do sesc em policromia azul royal (referencia 
pantone 288 c) e amarelo ouro(referência pantone 7408 
c), bordada no bolso ao lado esquerdo medindo 5 x 2,5 
cm. Tamanho: P. Entrega: Sesc Castanhal. 

UNID. 4   

65 

Camisa manga curta, fabricada em tecido tipo grafil 
(composição 33% algodão - 67% poliester) gramatura 
de 160 - 165 g/m2, na cor branca com logomarca do 
sesc em policromia azul royal (referência pantone 288c) 
e amarelo ouro (referencia pantone 7408) bordada no 
bolso ao lado esquerdo med. 5x2,5cm. 08 un tam. m / 
08 un tam. g. Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 16   

74 

Camisa manga curta, fabricada em tecido tipo grafil 
(composição 33%  algodão - 67% poliester) gramatura 
de 160 - 165 g/m2, na cor branca - com logomarca do 
sesc em policromia azul royal (referência pantone 288c) 
e amarelo ouro (referencia pantone 7408) bordada no 
bolso ao lado esquerdo medindo 5x2,5cm. 04 un tam. 2 
/ 08 un tam. 3 / 4 un tam.4. Entrega: Sesc Inhangapi.                                 

UNID. 16   

89 

Camisa manga curta, fabricada em tecido tipo grafil 
(composição 33% algodão - 67% poliester) gramatura 
de 160 - 165 g/m2, na cor branca - com logomarca do 
sesc em policromia (referência azul royal (pantone 
288c) e amarelo ouro (referencia pantone 7408) 

UNID. 8   
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bordada no bolso ao 
lado esquerdo medindo 5x2,5cm. Tamanho M. Entrega: 
Sesc Salinas. 

104 

Camisa manga curta, fabricada em tecido tipo grafil 
(composição 33% algodão - 67% poliester) gramatura 
de 160 - 165 g/m2, na cor branca-com logomarca do 
sesc em policromia azul royal (pantone 288c) e amarelo 
ouro (referencia pantone 7408) bordada no bolso ao 
lado esquerdo medindo 5x2,5cm. Tamanhos: 04 unids 
“P” / 04 unids “M” / 04 unids “G” / 04 unids “GG”. 
Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 12   

Valor total  

LOTE 21 - Camisa tecido tipo grafil entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

34 

Camisa manga curta, com bolso fabricado em tecido 
tipo grafil (composição: 33% algodão - 67% poliester), 
com gramatura de 160 165 g/m2, na cor branca, com 
logomarca do sesc policromia bordada no bolso ao lado 
esquerdo medindo 5x2,5cm. tam: M. Entrega: Sesc Ver-
o-peso. 

UNID. 20   

125 

Camisa manga curta especificação: fabricada em tecido 
tipo grafil (composição: 33% algodão - 67% poliester), 
com gramatura de 160 - 165 g/m², na cor branca – com 
logomarca do sesc em policromia azul royal (pantone 
288c) e amarelo ouro (referência pantone 7408 c), 
bordada no bolso ao lado esquerdo medindo 5x2 cm, 
conforme modelo apresentado. Medidas: utilizar tabela 
de medidas - padrão industrial. Tamanho: P = 06 un / M 
= 06 unid. / G = 09 unid / GG = 3 unid. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 24   

126 

Camisa manda longa especificação: fabricada em tecido 
tipo grafil (composição: 33% algodão - 67% poliester), 
com gramatura de 160 - 165 g/m², na cor branca – com 
logomarca do sesc em policromia azul Royal (pantone 
288c) e amarelo ouro (referência pantone 7408 c), 
bordada no bolso ao lado esquerdo medindo 5x2 cm, 
conforme modelo apresentado. medidas: utilizar tabela 
de medidas - padrão industrial. Tamanho: P = 06 un / M 
= 06 unid. / G = 09 unid / GG = 3 unid. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 24   

Valor total  

LOTE 22 - Camisa tecido tipo grafil entrega em Marabá 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  
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129 

Camisa para adm. de portaria camisas manga curta, 
fabricada em tecido tipo grafil (composição: 33% 
algodão - 67% poliester), com gramatura de 160 - 165 
g/m2, na cor branca - com logomarca do sesc em 
policromia azul royal (pantone 288c) e amarelo ouro 
(referência pantone 7408 c) bordada no bolso ao lado 
esquerdo medindo 5x2,5cm, sendo: *04 - tam. M / *04 
camisas - tam. G. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 8   

132 

Camisa para motorista camisa manga curta, fabricada 
em tecido tipo grafil (composição: 33% algodão - 67% 
poliester), com gramatura de 160 - 165 g/m2, na cor 
branca - com logomarca do sesc em  policromia azul 
royal (pantone 288c) e amarelo ouro (referência pantone 
7408 c) bordada no bolso ao lado esquerdo medindo 
5x2,5cm, sendo: *03 - tam. M / *03 - tam. G. Entrega: 
Sesc Marabá. 

UNID. 6   

133 

Camisa para motorista camisa manga longa, fabricada 
em tecido tipo grafil (composição: 33% algodão - 67% 
poliester), com gramatura de 160 - 165 g/m2, na cor 
branca - com logomarca do sesc em policromia azul 
royal (pantone 288c) e amarelo ouro (pantone 7408 c) 
bordada no bolso ao lado esquerdo medindo 5x2,5cm, 
conforme modelo apresentado. Sendo: 2 - tam. M / 2 - 
tam. G. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 4   

Valor total  

LOTE 23 – Camisas em PV entrega em Belém e Ananindeua 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

25 

Camisa com manga curta, decote em v com estampa do 
grupo bem viver, na cor azul turquesa em poliviscose, 
33 % viscose e 67 % poliester. Tamanho: P – 50 unid. / 
M – 90 unid. / G – 70 unid. / GG – 40 unid. Entrega: 
Sesc Doca.                                           

UNID. 250   

111 

Camisas masculina manga curta em tecido poliviscose 
pv com 33% de viscose e 67% poliester nas cores 
amarelo com detalhe azul marinho, com a logomarca 
sesc bordada do lado esquerdo na altura do peito (6 cm) 
e do lado direito bordado a palavra lazer (6 cm). Nas 
costas bordado a palavra recreação (16,6cm). 
Tamanhos: M=05(unid.) / G=10(unid.) / GG=10(unid.) / 
EXG=10(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 35   

112 

Camisas feminina manga curta estilo baby look em 
tecido poliviscose pv  com 33% de viscose e 67% 
poliester nas cores amarela com detalhe azul marinho, 
com a logomarca sesc bordada do lado esquerdo na 
altura do peito (6 cm) e do lado direito bordado a palavra 
lazer (6 cm). nas costas bordado a palavra recreação 
(16,6cm)Tamanhos: P=2 (un.) / M=15 (un.) / G=10 (un.) 

UNID. 40   
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/ GG=10 (un.) / EXG=03 (un.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

113 

Camisas unissex manga curta em tecido poliviscose pv 
com 33% de viscose e 67% poliester nas cores amarelo 
com detalhe azul marinho, com a logomarca sesc 
bordada do lado esquerdo na altura do peito (6 cm) e do 
lado direito bordado a palavra lazer (6 cm). Nas costas 
bordado as palavras “estagiário” (16 cm) recreação 
(16,6 cm); Tamanhos: P= 6 (unid.) / M= 7 (unid.) / G= 10 
(unid.) / GG= 8 (unid.) / EXG= 4 (unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 35   

114 

Camiseta feminina em tecido poliviscose pv com 33% 
de viscose e 67%  poliester nas cores amarela com 
detalhe azul marinho , com a logomarca sesc bordada 
do lado esquerdo na altura do peito (6 cm) e do lado 
direito bordado a palavra lazer (6 cm) com friso branco 
nas laterais. Nas costas estilo nadador bordado as 
palavras recreação (16,6 cm); Tamanhos: P=2(unid.) / M  
=15 (unid.)                                                                                                       
/ G=10 (unid.) / GG=10 (unid.) / EXG=3 (unid.). Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 40   

116 

Camisas masculina manga curta em tecido poliviscose 
pv com 33% de viscose e 67% poliester, nas cores azul 
marinho com detalhe amarelo,com a logomarca sesc 
bordada do lado esquerdo na altura do peito (6 cm) e do 
lado direito bordado a palavra lazer (6 cm). Nas costas 
bordado as palavras professor (18,7 cm) esporte (13,3 
cm); Tamanhos: 
P=6(unid.) / M=36(unid.) / G=45(unid.) / GG=35(unid.) / 
EXG=8(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 130   

117 

Camiseta masculina em tecido poliviscose pv com 33% 
de viscose e 67% poliester nas cores azul marinho com 
detalhe amarelo, com a logomarca sesc bordada do 
lado esquerdo na altura do peito (6 cm) e do lado direito 
bordado a palavra lazer (6 cm) com friso branco nas 
laterais. Nas costas bordado as palavras professor (18,7 
cm) esporte (13,3 cm); Tamanhos: M=27(unid.) / 
G=35(unid.) / GG=30(unid.) / EXG=8(unid.). Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 100   

118 

Camisas feminina manga curta estilo baby look em 
tecido poliviscose pv com 33% de viscose e 67% 
poliester nas cores azul marinho com detalhe amarelo, 
com a logomarca sesc bordada do lado esquerdo na 
altura do peito (6 cm) e do lado direito bordado a palavra 
lazer (6 cm). nas costas bordado as palavras professor 
(18,7 cm) esporte (13,3 cm); Tamanhos: M=33(unid.) / 
G=27(unid.) / GG=12(unid.) / EXG=6(unid.). Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 78   
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119 

Camisas unissex manga curta em tecido poliviscose pv 
com 33% de viscose  e 67% de poliester nas cores 
amarelo com detalhe azul marinho, com a logomarca 
sesc bordada do lado esquerdo na altura do peito (6 cm) 
e do lado direito bordado a palavra lazer (6 cm). Nas 
costas bordado as palavras estagiário (16cm) esporte 
(13,3 cm); Tamanhos: P = 10(unid.) / M=13(unid.) / 
G=10(unid.) / GG=5(unid.) / EXG=2(unid.). Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 40   

124 

Camisas masculina manga curta em tecido poliviscose 
pv com 33% de viscose e 67% poliester nas cores azul 
marinho com detalhe branco e friso amarelo, com a 
logomarca sesc bordada do lado esquerdo na altura do 
peito (6 cm) e do lado direito bordado a palavra 
educação (6cm). Nas costas bordado as palavras 
professor (18,7 cm) esporte (13,3 
cm). Tam.: M=2 (un.) / G=2 (un.) / GG=2 (un.). Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 6   

195 

Camisas feminina manga curta estilo baby look em 
tecido poliviscose pv com 33% de viscose e 67% 
poliester nas cores azul marinho com detalhe branco e 
friso amarelo, com a logomarca sesc bordada do lado 
esquerdo na altura do peito (6 cm) e do lado direito 
bordado a palavra 
educação (6 cm). Nas costas bordado as palavras 
professor (18,7 cm) esporte (13,3 cm); Tamanhos: P=2 
(unid.) / M=7 (unid.) / G=6 (unid.) / GG=3 (unid.) / 
EXG=2 (unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 20   

205 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor azul royal, 
gola redonda, com manga, arte "sesc educação" (arte 
cor branca) na frente, e arte "sesc" nas costas (arte na 
cor branco). Tamanho PP - 05 unid. / M - 24 unid. / G -
15 unid. / GG - 06 unid. Entrega: Sesc Ananindeua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UNID. 50   

206 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor cinza, gola 
redonda, com manga, arte "sesc educação" (arte cor 
branca) na frente, e arte "sesc" nas costas (arte na cor 
branco). Tamanhos: PP - 10 unid. / P - 24 unid. /                                                                
M - 24 unid. / G - 10 unid. / GG - 06 unid. Entrega: Sesc 
Ananindeua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UNID. 70   

207 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor vermelho na 
frente e arte sesc nas costas cor branco. Tamanhos: P - 
10 unid. / M - 15 unid. / G - 05 unid. / GG - 05 unid. 
Entrega: Sesc Ananindeua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UNID. 35   

208 

Camisas adulto unissex em malha pv na cor amarelo, 
gola redonda, com manga, com arte "sesc e educação" 
na frente(arte cor preta), e arte "projeto habilidades" nas 
costas(arte cor preta). Tamanho "P": 04 unid. / "M": 02 
unid. / "G": 02 unid. / "GG":10 unid. Entrega: Sesc 
Ananindeua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UNID. 18   
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Valor total  

LOTE 24 - Camisas em PV entrega Castanhal, Benevides, Inhangapi, Salinópolis e São Francisco do Pará 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

37 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor cinza, gola 
redonda, com manga, arte cor preta) "sesc e educação" 
na frente, arte (cor preta) "sesc" nas costas. tam: P – 70 
un / M – 70 un / G – 40 un / GG – 20 un. Entrega: Sesc 
Benevides. 

UNID. 200   

38 

Camisa adulto unissex em malha PV na cor azul royal, 
gola redonda, com  manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "sesc" nas 
costas. tam: P – 70 un / M – 70 un / G – 40 un / GG – 20 
un. Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 200   

39 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"sesc e educação" na frente, arte cor preta "projeto 
curumim" nas costa. Tam: 8 anos – 10 un / 10 anos – 20 
un / 12 anos – 30 un / 14 anos – 20 un. Entrega: Sesc 
Benevides. 

UNID. 80   

40 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"sesc e educação" na frente, arte (cor preta "projeto 
habilidades de estudo" nas costa. Tam: 8 anos – 40 unid 
/ 10 anos – 80 unid / 12 anos – 80 unid. / 14 anos – 40 
unid. Entrega: Sesc Benevides. 

UNID. 240   

42 

Camisa infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
verde, gola redonda, com manga, arte (cor branco) 
"sesc e educação" na frente, arte (cor branco "esporte" 
nas costas. Tam: 8 anos – 10 un / 10 anos – 20 un / 12 
anos – 10 un / 14 anos – 30 un. Entrega: Sesc 
Benevides.                                                                                                                          

UNID. 70   

43 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor verde, gola 
redonda, com manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "esporte" nas 
costas. tam: P – 30 un / M – 10 un / G – 5 un. Entrega: 
Sesc Benevides.  

UNID. 45   

48 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"sesc e educação" na frente, arte (cor preta "projeto 
habilidades de estudo" nas costa. tamanhos: 8 anos – 
60 unid. / 10 anos – 60 unid. / 12 anos – 60 unid. / 14 
anos – 60 unid. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 240   

50 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor cinza, gola 
redonda, com manga, arte cor preta) "sesc e educação" 
na frente, arte (cor preta) "sesc" nas costas. Tamanhos: 
P – 50 un. / M – 50 un. / G – 50 un. / GG – 20 un. 

UNID. 170   
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Entrega: Sesc Inhangapi. 

51 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor azul royal, 
gola redonda, com manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "sesc" nas 
costas. Tamanhos: P – 50 un. / M – 50 un. / G – 50 un. / 
GG – 20 un. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 170   

52 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"juventudes" na frente, arte (cor preta "sesc" nas costas. 
tamanhos: P – 30 unid. / M – 25 unid. / G – 5 unid. 
Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 60   

53 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte (cor preta) 
"curumim" na frente, arte (cor preta) "sesc" nas costa. 
Tamanhos: 8 anos – 25 unid. / 10 anos – 25 unid. / 12 
anos – 25 unid. Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 75   

54 

Camisa infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
verde, gola redonda, com manga, arte (cor branco) 
"sesc e educação" na frente, arte (cor branco "esporte" 
nas costas. 20 unids Tam. 6 anos. Entrega: Sesc 
Inhangapi. 

UNID. 20   

55 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor verde, gola 
redonda, com manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "esporte" nas 
costas. 35 un. tam. P / 55 un. tam. M / 10 un. tam. G. 
Entrega: Sesc Inhangapi. 

UNID. 100   

76 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"sesc e educação" na frente, arte (cor preta "projeto 
habilidades de estudo" nas costa. tamanhos: 8 anos – 
50 unid. / 10 anos – 50 unid. / 12 anos – 50 unid. / 14 
anos – 50 unid. Entrega: Sesc Salinas. 

UNID. 200   

78 

Camisa adulto unissex em malha PV na cor cinza, gola 
redonda, com manga, arte cor preta) "sesc e educação" 
na frente, arte (cor preta) "sesc" nas costas. TAM.: 50 
unids tamanho P / 50 unids tamanho M / 50 unids 
tamanho G / 50 unids tamanho GG. Entrega: Sesc 
Salinas. 

UNID. 200   

79 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor azul royal, 
gola redonda, com manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "sesc" nas 
costas. TAM: 50 unids tamanho P / 50 unids tamanho M 
/ 50 unids tamanho G /50 unids tamanho GG. Entrega: 
Sesc Salinas. 

UNID. 200   

80 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"juventudes" na frente, arte (cor 
preta "sesc" nas costas. TAM: 15 unids tamanho P / 15 

UNID. 60   
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unids tamanho M / 15 unids tamanho G / 15 unids 
tamanho GG. Entrega: Sesc Salinas. 

81 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte (cor preta) 
"curumim" na frente, arte (cor 
preta) "sesc" nas costa. TAM: 15 unid. TAM. 8 anos / 15 
unid. TAM. 10 anos / 15 unid. TAM. 12 anos / 15 unid. 
TAM. 14 anos. Entrega: Sesc Salinas.                                                         

UNID. 60   

82 

Camisa infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
verde, gola redonda, com manga, arte (cor branco) 
"sesc e educação" na frente, arte (cor branco "esporte" 
nas costas. 15 unids tamanho 8 anos / 15 unids 
tamanho 10 anos 
/ 15 unids tamanho 12 anos / 15 unids tamanho 14 
anos. Entrega: Sesc Salinas. 

UNID. 60   

83 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor verde, gola 
redonda, com manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "esporte" nas 
costas. 35 unids tamanho P / 35 unids tamanho M / 35 
unids tamanho G / 35 unids tamanho GG. Entrega: Sesc 
Salinas. 

UNID. 140   

92 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"sesc e educação" na frente, arte (cor preta "projeto 
habilidades de estudo" nas costa. Tamanhos: 40 unids 
tamanho 8 anos / 25 unids tamanho 10 anos / 60 unids 
tamanho 12 anos / 80 unids tamanho 14 anos. Entrega: 
Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 200   

94 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor cinza, gola 
redonda, com manga, arte cor preta) "sesc e educação" 
na frente, arte (cor preta) "sesc" nas costas. Tamanho: 
50 unid “P” / 60 unid “M” / 60 unid “G” / 50 unid “GG”. 
Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 220   

95 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor azul royal, 
gola redonda, com manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "sesc" nas 
costas. Tamanho: 50 unid “P” / 60 unid “M” / 60 unid “G” 
/ 50 unid “GG”. Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 220   

96 

Camisa adulto unissex em malha pv na cor verde, gola 
redonda, com manga, arte cor branca) "sesc e 
educação" na frente, arte (cor branca) "esporte" nas 
costas. Tamanho: 30 unids “P” / 60 unids “M” 40 unids 
“G”. Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 130   

97 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola 95 un modalidade redonda, sem manga, 
arte (cor preta) "curumim" na frente, arte (cor preta) 
"sesc" nas costa. Tamanhos: 25 un. 8 anos / 25 un. 10 
anos / 25 un. 12 anos / 20 un. 14 anos.   Entrega: Sesc 
São Francisco do Pará.       

UNID. 95   
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98 

Camiseta infanto juvenil unissex em malha pv na cor 
amarelo, gola redonda, sem manga, arte cor preta) 
"juventudes" na frente, arte (cor preta "sesc" nas costa. 
Tamanhos: 30 unids “P” /  25 unids “M” / 05 unids “G”. 
Entrega: Sesc São Francisco do Pará. 

UNID. 60   

110 

Confecção de camisa em poliviscose , pv com 33% de 
viscose e 67%  poliester, na cor azul royal com a 
logomarca do projeto na frente, e na costa a logo sesc 
nos tamanhos: P – 14 / M – 30 / G – 15 / GG – 10 / EXG 
– 01. Entrega: Sesc Castanhal. 

UNID. 70   

Valor total  

LOTE 25 – Bermuda em elanca entrega em Benevides, Inhangapi, Salinópolis e São Francisco do Pará 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

41 

Bermuda infanto juvenil unissex em elanca, cor preta, 
com elástico no cós, arte "sesc" na cor branca  - perna 
esquerda. Tam: 8 anos – 40 unid / 10 anos – 80 unid / 
12 anos – 80 unid. / 14 anos – 40 unid. Entrega: Sesc 
Benevides. 

UNID. 240   

49 

Bermuda infanto juvenil unissex em elanca, cor preta, 
com elástico no cós, arte "sesc" na cor branca - perna 
esquerda. Tamanhos: 8 anos – 60 unid. / 10 anos – 60 
unid. / 12 anos – 60 unid. / 14 anos – 60 unid. Entrega: 
Sesc Inhangapi. 

UNID. 240   

77 

Bermuda infanto juvenil unissex em elanca, cor preta, 
com elástico no cós, arte "sesc" na cor branca - perna 
esquerda. Tam.: 50 unids tamanho 8 anos / 50 unids 
tamanho 10 anos / 5unids tamanho 12 anos / 50 unids 
tamanho 14 anos. Entrega: Sesc Salinas. 

UNID. 200   

93 

Bermuda infanto juvenil unissex em elanca, cor preta, 
com elástico no cós, arte "sesc" na cor branca - perna 
esquerda. Tamanhos: 60 unids tamanho 8 anos / 50 
unids tamanho 10 anos / 50 unids tamanho 12 anos / 40 
unids tamanho 14 anos. Entrega: Sesc São Francisco 
do Pará. 

UNID. 200   

Valor total  

LOTE 26 – Calça esporte entrega Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

44 

Calça esporte masculina adulto em tecido viscolycra 
com bolso 1 embutido na frente do próprio tecido na cor 
preta, com logomarca do sesc centralizado do lado 
direito, na altura da perna bordada na cor branco (3,5cm 
x 6,5cm). Tamanhos: M, G e GG. Entrega: Sesc Ver-o-
peso. 

UNID. 150   
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Valor total  

LOTE 27 – Calça legging entrega Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

45 

Calça legging adulto em suplex grosso com cós duplo 
cor preta, com logomarca do sesc centralizado do lado 
direito, na altura da perna bordada na cor branco (3,5cm 
x 6,5cm) tamanhos: PP, P, M, G e GG. Entrega: Sesc 
Ver-o-peso. 

UNID. 120   

193 

Calça legging em suplex grosso com cós duplo cor 
preta, com logomarca do sesc entralizado do lado 
direito, na altura da perna bordada na cor branco (3,5cm 
x 6,5cm), (infantil). Tamanho: G = 75 und / GG = 75 und. 
Entrega: Sesc Ver-O-Peso. 

UNID. 150   

Valor total  

LOTE 28 -  Camisa adulto no modelo long entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

46 

Camisa adulto no modelo long, com gola em canoa na 
cor branca, manga curta, com logomarca do sesc do 
lado esquerdo frontal na cor branca (3,5 cm x 6,5 cm), 
tecido malha dry gym de microfibra 100% poliamida. 
Tamanhos: P, M, G. Entrega: Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 16   

47 

Camisa adulto no modelo long, com gola em canoa na 
cor preta, manga curta, com logomarca do sesc do lado 
esquerdo frontal na cor branca (3,5 cm x 6,5 cm), tecido 
malha dry gym de microfibra 100% poliamida. 
Tamanhos: P, M, G. Entrega: Sesc Ver-o-peso. 

UNID. 16   

Valor total  

LOTE 29 – Touca entrega em Benevides, Inhangapi, Salinópolis e São Francisco do Pará 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

58 
Touca telada com borda em tecido, cor branca. Entrega: 
Sesc Benevides. 

UNID. 10   

69 
Touca telada com borda em tecido, cor branca. Entrega: 
Sesc Inhangapi. UNID. 10   

86 
Touca telada com borda em tecido, cor branca. Entrega: 
Sesc Salinas. UNID. 10   

101 
Touca telada com borda em tecido, cor branca. Entrega: 
Sesc São Francisco do Pará. UNID. 10   

Valor total  
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LOTE 30 – Agasalho entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

115 

Agasalho em material tactel macio e flexível com 
mangas compridas, unissex na cor azul royal com friso 
amarelo, com zíper frontal, bolsos laterais. Logomarca 
sesc bordada do lado esquerdo na altura do peito (6cm) 
e do lado direito a palavra lazer (6cm). Nas costas 
bordado a palavra recreação (16,6cm) 
Tamanhos: P= 4(unid.) / M= 5(unid.) / G= 3(unid.) / GG= 
2(unid.) / EXG= 1(unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 15   

120 

Agasalho em material tactel macio e flexível com 
mangas compridas, unissex na cor azul royal com friso 
amarelo, com zíper frontal, bolsos laterais. Logomarca 
sesc bordada do lado esquerdo na altura do peito (6cm) 
e do lado direito a palavra lazer (6cm). Nas costas 
bordado a palavra esporte (16,6cm) 
Tamanhos: P=6 (unid.) / M=15(unid.) / G=11(unid.) / 
GG=5(unid.) / EXG=3(unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 40   

123 

Agasalho em material tactel macio e flexível com 
mangas compridas, unissex na cor azul royal, com 
detalhe branco e friso amarelo, com zíper frontal, bolsos 
laterais. logomarca sesc bordada do lado esquerdo na 
altura do peito (6cm) e do lado direito a palavra 
educação (6cm). Nas costas bordado a palavra esporte 
(16,6cm) Tamanhos: 
 P=2(unid.) / M=2(unid.) / G=2(unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 6   

Valor total  

LOTE 31 – Sungão e Maiô entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

121 

Sungão adulto em tecido lycra na cor azul marinho com 
detalhe amarelo nas laterais e logomarca sesc bordada 
no lado esquerdo (6cm); Tamanhos: P=2 (unid.) / M=11 
(unid.) / G=5 (unid.) / GG=2 (unid.). Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 20   

122 

Maiô adulto em tecido lycra na cor azul marinho, detalhe 
na cor amarelo, com a logomarca sesc bordada na 
altura do peito (6cm). Nas costas estilo nadador. 
Tamanhos: P=6 (unid.) / M=9 (unid.) / G=4 (unid.) / 
GG=1 (unid.). Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 20   

Valor total  

LOTE 32 – Bandana entrega em Belém 
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ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

180 

Bandana masculina, na cor branca, em tecido tipo 
tricoline (mesclado algodão e poliéster), com barra e 
ponta que permita amarrar na parte de trás da cabeça. 
Tamanhos: P = 50 / M =50 / G =30. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 130   

181 

Bandana feminina com barra e rede, de forma a permitir 
com que o cabelo fique totalmente preso, sendo a 
primeira em tricoline (algodão e poliester) e a segunda 
em material sintetico, na cor branca. Tamanhos: P =50 / 
M =50 / G =20. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 120   

182 

Bandana masculina, na cor preta, em tecido tipo tricoline 
(mesclado algodão e poliester), com barra e ponta que 
permita amarrar na parte de trás da cabeça. Tamanhos: 
P =15 / M =15 / G =10. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 40   

183 

Bandana feminina com barra e rede, de forma a permitir 
com que o cabelo fique totalmente preso, sendo a 
primeira em tricoline (algodão e poliester) e a segunda 
em material sintético, na cor preta. Tamanho: P =15 / M 
=15 / G =10. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 40   

184 

Bandana masculina, estampada na cor azul royal, em 
tecido tipo tricoline (mesclado algodão e poliester), com 
barra e ponta que permita amarrar na parte de traz da 
cabeça e ponta central com caimento até o pescoço. 
Tamanhos: P =60 / M =60 / G =20. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 140   

185 

Bandana feminina com barra e rede, de forma a permitir 
com que o cabelo fique totalmente preso, sendo a 
primeira em tricoline (algodão e poliester) e a segunda 
em material sintético, estampada, na cor azul royal. 
Tamanhos: P =60 / M =60 / G =20. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 140   

187 

Bandana masculina, xadrez em preto e branco, em 
tecido tipo tricoline (mesclado algodão e poliester), com 
barra e ponta que permita amarrar na parte de traz da 
cabeça e ponta central com caimento até o pescoço. 
Tamanhos: P =20 / M =20 / G =10. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 50   

188 

Bandana feminina com barra e rede, de forma a permitir 
com que o cabelo 50 un modalidade 
fique totalmente preso, sendo a primeira em tricoline 
(algodão e poliester) e a segunda em material sintético, 
xadrez em preto e branco 
(sendo a rede totalmente preta). 
Tamanhos: P =20 / M =20 / G =10. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 50   

Valor total  
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LOTE 33 – Blusa, calça e macacão entrega em Marabá 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

139 

Blusa para aux. serviços gerais - limpeza [feminino] 
blusa gola redonda em tecido brim (composição 100% 
algodão - gramatura 185 g/m2) na cor azul royal 
(referência pantone 288c), com pequena abertura em 
"v", aplicação da logomarca sesc bordada na cor branca 
(área de aplicação frontal da logo: 5x2,5cm) ao lado 
esquerdo. Sendo: *04 – P / *10 – M / *04 – G. Entrega: 
Sesc Marabá. 

UNID. 18   

140 

Calça para aux. serviços gerais - limpeza [feminino] 
calça em tecido brim (composição 100% algodão - 
gramatura 185 g/m2) na cor azul royal (referência 
pantone 288c), com elástico na parte de trás da cintura, 
zíper e botão para fechamento na frente e 04 bolsos, 
sendo dois na frente e dois atrás. Sendo: *04 – P / *10 – 
M  / *04 – G. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 18   

141 

Macacão para eletricista manga curta em tecido 
profissional brim (composição 100% algodão - 
gramatura 260g/m2) na cor azul royal (referência 
pantone 288c), com elástico na cintura, armação em 
sarja, com nove bolsos, sendo cinco na parte da frente, 
dois ao lado e dois atrás. logo sesc bordada na frente 
medindo 5x2,5 cm na cor branca. 
sendo: tamanho M. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 2   

143 

Blusa para aux. cozinha - lanchonete/nutrição - feminino 
blusa gola redonda em tecido brim (composição 100% 
algodão - gramatura 185 g/m2) na cor branca, com 
pequena abertura em "v", aplicação da logomarca sesc 
bordada na cor azul royal (referência pantone 288c) e 
amarelo ouro (referência pantone 7408 c) - (área de 
aplicação frontal da logo: 5x2,5cm) ao lado esquerdo. 
Sendo: *03 P /  *03 G. Entrega: Sesc Marabá. 

UNID. 6   

144 

Calça para aux. cozinha - lanchonete/nutrição – 
feminino. Calça em tecido brim (composição 100% 
algodão - gramatura 185 g/m2) na cor branca, com 
elástico na parte de trás da cintura, zíper e botão para 
fechamento na frente e 04 bolsos, sendo dois na frente 
e dois atrás. sendo: *03 P /  *03 G. Entrega: Sesc 
Marabá. 

UNID. 6   

196 

Calça jeans eletricista básica cor azul lavagem escura 
(composição: 100% algodão - gramatura: 432g/m2), 
com linha de costura na mesma cor do tecido, abertura 
em zíper e botão, bolsos na frente com rebites e bolsos 
atrás, sendo: *03 tam. M ou nº 40. Entrega: Sesc 
Marabá. 

UNID. 3   

Valor total  
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LOTE 34 – Camisa e calça em tecido Oxford entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

171 

Camisa masculina em tecido oxford, cor amarelo ouro, 
com botão, com gola, sem bolso, pintado do lado 
esquerdo frontal a logo marca do sesc e do lado direito 
as palavras "saúde" acima e "nutrição" abaixo. Na barra 
da manga e no forro do colarinho destaque em tecido na 
cor azul Royal. Tamanhos: P =15 / M =20 / G =15 / GG 
=15 / XG=05. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 70   

172 

Camisa feminina em tecido oxford, cor amarelo ouro, 
com botão, com gola, sem bolso, pintado do lado 
esquerdo frontal a logo marca do sesc e do lado direito 
as palavras "saúde" acima e "nutrição" abaixo. Na barra 
da manga e no forro do colarinho destaque em tecido na 
cor azul royal. Tamanho: P =10 / M =15 / G =10 / GG 
=10. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 45   

173 

Calça masculina, reta, com elástico na cintura, tecido 
oxford na cor  azul royal, costura dupla aparente. 
Tamanhos: P =15 / M =20 / G =15 / GG =15 / XG =05. 
Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 70   

174 

Calça feminina, reta, com elástico na cintura, tecido 
oxford na cor azul royal, costura dupla aparente. 
Tamanhos: P =10 / M =15 / G =10 / GG =10. Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 45   

176 

Calça masculina, reta, com elástico na cintura, tecido 
oxford na cor preta, costura dupla aparente.  - uso no 
atendimento de eventos e para motoristas. Tamanhos: P 
= 10 / M = 15 / G = 15 / GG =10 / XG =05. Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 55   

177 

Calça feminina, reta, com elástico na cintura, tecido 
oxford na cor preta, costura dupla aparente. Tamanhos: 
P = 10 / M =10 / G =10 / GG =05. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 35   

Valor total  

LOTE 35 – Meio avental entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

175 

Meio avental - em xadrez amarelo ouro e branco com 
debrum e alça para amarração nas costas, na cor azul 
royal. Tamanhos: P = 20 / M =20 / G= 20. Entrega: Sede 
Administrativa. 

  60   

186 

Meio avental - em xadrez preto e branco com debrum e 
alça para amarração nas costas, na cor preta. 
Tamanhos: P =20 / M =20 / G =20. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 60   
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Valor total  

LOTE 36 – Camisa em tricoline entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

178 

Camisa preta masculina transpassada em tricoline, com 
botão na lateral direita, gola tipo padre, manga curta, 
logo marca do sesc pintada do lado esquerdo frontal 
superior e palavras saúde/nutrição do lado direito frontal 
superior. Tamanhos: P = 10 / M =15 / G =15 / GG =10 / 
XG = 05. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 55   

179 

Camisa preta feminina transpassada em tricoline, com 
botão na lateral direita, gola tipo padre, manga curta, 
logo marca do sesc pintada do lado esquerdo frontal 
superior e palavras saúde/nutrição do lado direito frontal 
superior. Tamanhos P = 10 / M =10 / G =10 / GG =05. 
Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 35   

Valor total  

LOTE 37 – Jalecos entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

190 

Jaleco feminino, na cor branca, manga longa, tecido 
gabardine de microfibra, gola redonda, com dois bolsos 
na parte frontal, com abertura em diagonal, com maior 
tamanho para extrimidade, sendo os bolsos na altura do 
quadril, com pences traseiras para ajuste as curvas do 
corpo, com centro traseiro de três tiras do próprio tecido, 
abertura traseira até a altura do cóccix para maior 
flexibilidade; logomarca do sesc bordada na parte da 
frente, do lado superior esquerdo; a palavra "nutrição" 
bordada na parte superior frontal no lado direito. 
Tamanhos: P = 24 / M = 4 / G = 2. Entrega: Sede 
Administrativa. 

UNID. 30   

191 

Jaleco masculino, na cor branca, manga longa, tecido 
gabardine de microfibra, gola tipo padre, com dois 
bolsos na parte frontal, com abertura reta, com maior 
tamanho para extrimidade, sendo os bolsos na altura do 
quadril, com cinto reto do próprio tecido na cintura 
(traseira), abertura traseira até a altura do cóccix para 
maior flexibilidade; 
logomarca do sesc bordada na parte da frente, do lado 
superior esquerdo; a palavra "nutrição" bordada na parte 
superior frontal no lado direito. Tamanhos: M. Entrega: 
Sede Administrativa. 

UNID. 4   

Valor total  
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LOTE 38 – Dolmã feminino entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

192 

Dolmã feminino, em tecido popeline, na cor salmão, 
manga curta, com botões frontais ao lado direto, com 
abotoamento unilateral em ombros, com ajuste na 
cintura em nó (traseira) e pences frontal para ajuste ao 
corpo; logomarca do sesc bordada na parte da frente, 
do lado superior esquerdo; a palavra "nutrição" bordada 
na parte superior frontal no lado direito. Tamanhos: P = 
10 / M = 10. Entrega: Sede Administrativa. 

UNID. 20   

Valor total  

LOTE 39 – Collant e meia calça entrega em Belém 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

194 

Collant em suplex, estilo leotard, nas cores azul royal, 
azul marinho e preto, infanto-juvenil (a partir de 8 anos), 
com forro de poliamida na cor bege, com logomarca do 
sesc do lado esquerdo frontal, nome cultura do lado 
direito frontal e o nome artes cênicas centralizado na 
costa, com todas as especificações bordadas na cor 
branco (3,5cm x 6,5cm): Tamanhos: P, M, G, GG. 
Entrega: Sesc Ver-O-Peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UNID. 160   

203 

Meia calça para balé, com abertura na parte inferior da 
meia, infantil e adulta, em 100% poliamida, na cor rosa e 
natural (bege). Tamanhos: P, M, G, GG. Entrega: Sesc 
Ver-O-Peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PR 100   

Valor total  

LOTE 40 – Gravata entrega em Castanhal 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

202 
Gravata na cor preta modelo social, em poliéster, 
tradicional, lisa sem nó permanente. Entrega: Sesc 
Castanhal. 

UNID. 6   

Valor total  

LOTE 41 – Gravata entrega em Marabá 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

204 
Gravatas para motorista na cor preta modelo social em 
poliéster tradicional, lisa, sem nó permanente. Entrega: 
Sesc Marabá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UNID. 4   

Valor total  
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2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo 
Licitatório Pregão n°. 19/0020-PG e seus Anexos. 

 

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas 
todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais 
despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro. 

 

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______. 

 

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante. 

 

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e 
recibo devidamente atestado. 

 

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento do PAF. 

 

9. O pedido será feito de forma fracionada de acordo com a necessidade de cada Unidade. 

 

9. Local de Entrega:   

 

Unidade Endereço 

Sesc Santarém Rua Wilson Dias da Fonseca, 535 – CEP:  68005-063 – Santarém/PA 

Sesc Marabá Av. Transamazônica, 1925 – 68005-080 – Marabá/PA 

Sesc Doca 
Rua Senador Manoel Barata, 1873 – Reduto – Belém/PA 

Sede Administrativa Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 – CEP: 66010-10 - Belém/PA - Campina 

Sesc Ananindeua Av. Governador Hélio Gueiros, 110. Ananindeua - PA Coqueiro - Cep:67120370 

Sesc Castanhal 
Av. Barão do Rio Branco, 10 – CEP: 68.743-00 - Castanhal/PA 

Sesc Ver-o-Peso Boulevard Castilhos França, 522/523 – Campina – CEP: 66010-020 – Belém/PA 

Centro Educacional 
SESC Benevides 

AV Joaquim Pereira de Queiroz, 690 CEP: 68.795 – 000 Bairro: Presidente Médice 
Benevides - PA 

Centro Educacional 
Sesc Inhangapi Trav. Pio XII, s/n CEP: 68.770-000 - Bairro: Vila Nova Inhangapí – PA 

Centro Educacional 
Sesc São Francisco 
do PA 

- Rod. PA 320, Km 19 Bairro: Lote Agrícola, 11 CEP: 68.748 – 000 São Francisco do 
PA . 
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Sesc Ler Salinópolis Rodovia PA 124, Km 12 – Vila da Coremas – Salinópolis 

 

 

Cidade, UF, ______ de _________ de 2019 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome legível e por extenso 

Observações: 

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, 
sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face 
as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação 
da mesma; 

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que 
não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital; 

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum 
dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a CPL. 


