
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.814.260/0001-65CNPJ: (49) 3558-0451

89669-000 - Ipira

Telefone:
Rua XV de Agosto, 342 - CentroEndereço:

Nr.:   10/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

78/2022

22/07/2022

Página: 1 / 2

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

09/08/2022
Pregão eletrônico
10/2022 - PE
78/2022

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
locação de sanitários químicos para utilização durante a realização de eventos
promovidos pelo Município, conforme especificações constantes no Anexo “A” deste
Edital.

Participante: BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA -ME

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Locação de sanitário químico, portátil, individual, em polietileno,

com medidas aproximadas de 1,20 x 1,20 x 2,30(altura interna),
contendo caixa de dejetos (com capacidade mínima de 200 litros)
imersa em solução química concentrada, assento, mictório, suporte
para papel higiênico e painel externo de identificação (masculino
e/ou feminino). - Locação de sanitário químico, portátil, individual,
em polietileno, com medidas aproximadas de 1,20 x 1,20 x
2,30(altura interna), contendo caixa de dejetos (com capacidade
mínima de 200 litros) imersa em solução química concentrada,
assento, mictório, suporte para papel higiênico e painel externo de
identificação (masculino e/ou feminino).

100,000 UN 249,00 24.900,00

2 Carreta Sanitária:
Locação e montagem de carreta banheiros, inclusos mínimos: 10
vasos, mictórios e lavatórios internos, divididos internamente de
masculino e feminino, incluindo deslocamento, montagem e
desmontagem - Carreta Sanitária:
Locação e montagem de carreta banheiros, inclusos mínimos: 10
vasos, mictórios e lavatórios internos, divididos internamente de
masculino e feminino, incluindo deslocamento, montagem e
desmontagem

20,000 UN 4.765,00 95.300,00

Total do Participante: 120.200,00

Total Geral: 120.200,00
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