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VALORES REGISTRADOS PP 160/21 – FUTURA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
PARA OS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DA CULTURA
Item
-

UN
Marca
Quantidade Valor
Fornecedor : A. M. FIGUEIRA EVENTOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SV
VR BARROS
Descrição

1

Saldo à retirar
Valor
R$ 45.600,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO 0001 ESPECIFICAÇÃO:
Contratação de empresa especializada em
locação de banheiro químico para os
eventos culturais, conforme as
especificações e quantidades constantes no
termo de referência: 80 banheiros Feminio
STD; 80 banheiros Masculino STD; 30
banheiros de PPNE’S (portadores de
necessidades especiais) ESPECIFICAÇÕES
DOS SERVIÇOS 1. A situação física e a
instalação das cabines deverão observar
todas as normas de segurança aplicáveis à
matéria. 2. A vencedora do certame será,
sempre, a única responsável pela
higienização e manutenção diária (que
começará antes do início dos eventos) das
cabines sanitárias, incluindo a reposição de
peças, produtos sanitários, como papel
higiênico e outros produtos químicos de
limpeza, bem como será a única
responsável pelo descarte dos resíduos,
durante todo o período de locação. 3. Os
produtos químicos utilizados deverão ser
biodegradáveis, formulados para total
assepsia e em quantidade adequada com
as normas técnicas por cabine, não
contendo formol ou qualquer outra
substância química de natureza agressiva e
que não exalem maus odores. 4. No
descarte dos resíduos, a legislação
ambiental em vigor deverá ser
rigorosamente observada. 5. Os banheiros
químicos deverão atender às exigências da
fiscalização sanitária e as normas de
segurança.
6. No transporte, no descarte, no
tratamento ou disposição final dos dejetos,
deverão ser rigorosamente observadas as
normas ambientais aplicáveis à matéria,
respondendo a vencedora do certame,
perante a Municipalidade, por quaisquer
irregularidades, danos ou prejuízos. 7. É de
inteira responsabilidade da vencedora o
transporte e mão de obra na colocação dos
banheiros nos locais dos eventos solicitados
pela Secretaria de7. Cultura 8. A vencedora
deverá respeitar dias e horários para
colocação dos banheiros nos locais dos
eventos. 9. O horário para colocação dos
banheiros deverá ocorrer 03 horas antes
dos eventos.
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Processo: Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 081/21. Objeto:
Registro de preços para futura aquisição adesivos e faixas, destinados à Secretaria de Esportes.
Orgão: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Fornecedor/Valor/Data:
DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Até R$
12.185,00, 07/12/2021. Prazo: 12 meses.
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