
FUNDACAO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  089/2019

MEMORIAL DESCRITIVO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 0028/2019

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 diárias 900,00 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: (Cabine/Dia), individual e portátil – Modelo:
Standart, fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável,
composto de caixa de dejetos com assento, teto translúcido inclinado, com cavaletes
para impedir a entrada de chuva, suporte de papel higiênico, pontos de luz, trava
interna com segurança, porta com largura mínima de 50 cm e 180° de abertura, com
mola interna de alta resistência que a mantenha fechada, piso antiderrapante, espaço
interno mínimo de 2,40 metros cúbicos, identificação masculino/feminino livre e
ocupado, ponto de ventilação, além de pessoal necessário a execução de manutenção
e limpeza, com reposição de peças eventualmente danificadas durante os eventos. Os
banheiros deverão ser montados e desmontados.

2 diárias 200,00 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PND: (Cabine/Dia), Modelo: Standart,
adaptados para portadores de necessidades especiais, contendo barras laterais e
apoio, piso rebaixado/ rampa de acesso e antiderrapante fabricados em polietileno de
alta densidade, resistente e totalmente lavável compostos de caixa de dejetos com
assento, teto translúcido inclinado, com cavaletes para impedir a entrada de chuva,
suporte de papel higiênico, pontos de luz, trava interna, porta com largura mínima de
80 cm e 180° de abertura, com mola interna de alta resistência que a mantenha
fechada, espaço interno mínimo de 2,40 metros cúbicos, identif icação
masculino/feminino/deficiente físico e livre e ocupado, ponto de ventilação além de
pessoal necessário a execução (manutenção e limpeza) com reposição de peças
eventualmente danificadas durante os eventos.

Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:



ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 09:00:00 horas do dia 11/12/2019.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


