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Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00071/2021 (SRP) 
 

Às 13:26 horas do dia 14 de dezembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. ALIF RODRIGUES DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
3976/2021, Pregão nº 00071/2021. 

 
Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Cabine sanitaria portatil
Descrição Complementar: Cabines portáteis em polietileno virgem, banheiros masculinos e femininos, modelo
standard, com medidas mínimas de 1,20m de largura por 1,20m de comprimento e 2,20m de altura e com peso
mínimo de 80 kg (vazio), com iluminação translucida e com caixa de dejetos de capacidade mínima para 220 litros de
armazenamento e assento com tampas no mictório, com piso antiderrapante, pontos de ventilação, pontos de luz,
dispositivo de trinco com trava interna, suporte para papel higiênico, apoio para objetos, cesto de lixo, indicação
masculino e feminino, com boa aparência interna e externa, solução química de higienização inodora, limpezas,
sucção e desinfecção das cabines todos os dias durante os eventos, mão de obra (montagem e desmontagem). A
contratação será feita com base em diárias de 24 horas. As cabines a serem contratadas para os eventos deverão
atender na totalidade as exigência desta municipalidade. As cabines deverão estar devidamente instaladas e prontas
para utilização no local do evento, impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais
contratuais. - ART pago pelo contratado.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 209,0000 Intervalo Mínimo entre Lances:0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT , pelo melhor lance de R$
145,0000 e a quantidade de 350 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 14/12/2021
13:25:17 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES,
SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF:

25.245.017/0001-30, Melhor lance: R$ 145,0000

Homologado 14/12/2021
13:26:37
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