
     
 

 

  

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS 

DÚVIDA 

No edital na alínea 9.7.2 onde diz que é vedado a identificação do licitante na proposta, entretanto, de 

acordo com o modelo de proposta (anexo ii) pede para incluir o logo da empresa, visto que é um meio de 

identificação, sendo assim gostaria de saber como proceder? 

ESCLARECIMENTO 

Nos termos do subitem 9.7.2 do edital, "É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou 

anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata". Ou seja, 

não é permitida a identificação nos campos de preenchimento da proposta eletrônica no Sistema do 

Banco do Brasil, por exemplo nos campos "Valor", "Descrição/Observações". 

 

Com relação aos documentos a serem anexados, conforme disposto no subitem 11.2 Os documentos que 

compõem a Proposta de Preços e Documentos de Habilitação da empresa licitante melhor classificada, 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento 

do envio de lances sendo, antes disso, vedada a identificação da licitante".   

DÚVIDA Qual a dimensão do sanitário container? 

ESCLARECIMENTO 
De acordo com o arquivo ANEXO III - LOTE 3 - DESCRIÇÃO as medidas de cada módulo 

são 6,00x2,40x2,70m e peso aproximado do container: 1.450kg. 

DÚVIDA 
Qual o acabamento interno do sanitário container, quanto a revestimento quantidade de vasos, divisória 

interna se terá sanitário masculino e feminino ou será com divisória interna, numero de vasos? 

ESCLARECIMENTO 

De acordo com o arquivo ANEXO III - LOTE 3 - DESCRIÇÃO  o acabamento  deverá seguir o seguinte 

padrão:  

- Paredes laterais em painéis isomódulo (isolante termo acústico) fabricados em chapa de aço galvanizado 

pintados na cor branca com espuma de poliuretano expandido (tipo sanduíche) espessura 40mm;  

 

- Teto com estrutura em aço carbono tubular chapas 12 e 14 com a cobertura em painéis fabricados em 

chapa de aço galvanizado (0,95mm), com calha nas extremidades para condução da água de chuva 

internamente pelas colunas; Forração em PVC com isolamento térmico de isopor no teto; - Colunas 

principais em aço galvanizado (perfil dobrado) espessura 1,95mm com tampa em aço galvanizado 

espessura 0,65mm; Pé direito de 2,70m, conforme NR-18; - Piso em estrutura de aço, carbono chapas 12 e 

14, forrado com chapa de alumínio xadrez espessura 2,7mm; - Instalação elétrica com porta de 14 

lâmpadas led bulbo 5w A60, 06 caixa com disjuntores, 06 interruptor e 01 tomada universal; - Dois 

exaustor 300mm, na unidade;  

Em relação à quantidade de vasos sanitários em cada módulo. deverão ser utilizados 3 tipos diferentes de 

módulos sendo 06 unidades em cada locação, sendo: 

 

- 04 (quatro) módulos sanitários container’s com 14(quatorze) boxes cada com dimensões de 85x1110mm, 

com portas externas, 14 vasos sanitários com caixa de descarga acionada por corda, suporte interno para 

papel higiênico, uma pia externa em aço inoxidável com três torneiras, três suportes externos para papel 

toalha, sabonete líquido e Álcool Gel antisséptico para as mãos - 70% - 01(um) módulo sanitário container 

com 13 (treze)boxes, sendo 12(doze) boxes com dimensões de 85x1110mm, com portas externas, 12 

vasos sanitários com caixas de descarga acionada por corda, suporte interno para papel higiênico, uma pia 

externa em aço inoxidável com três torneiras, três suportes externos para papel toalha, sabonete líquido e 

álcool Gel antisséptico para as mãos - 70% ; e 01(um) box fraldário com dimensões de 1700x1100mm com 

um vaso sanitário acoplado, uma bancada de 850x500mm, um suporte interno para papel higiênico, uma 

pia interna com uma torneira, um suporte para sabonete líquido e um suporte para álcool em gel 

antisséptico para as mãos - 70%. - 01(um) módulo sanitário container com 10(dez) boxes, sendo 09(nove) 

boxes com dimensões de 85x1110mm, com portas externas, 09 vasos sanitários com caixas de descarga 

acionada por corda, suporte interno para papel higiênico, uma pia externa em aço inoxidável com três 

torneiras, três suportes externos para papel toalha, sabonete líquido e álcool Gel antisséptico para as 

mãos - 70% ; e 01(um) box com dimensões de 1450x2315mm com um vaso sanitário acoplado para pessoa 

com deficiência (usuário de cadeira de rodas), atendendo ao especificado nas normas na NBR9050, uma 

pia interna, três suportes internos para papel higiênico, sabonete líquido, álcool Gel antisséptico para as 

mãos - 70% e um exaustor.    



     
 

 

 

DÚVIDA A ligação de água, esgoto e energia elétrica a redes existentes é responsabilidade da CONTRATADA? 

 

De acordo com o arquivo ANEXO III - LOTE 3 - DESCRIÇÃO, Sim  "Locação, operação com montagem, 

desmontagem, transporte e manutenção de módulos sanitários container's hidráulicos em painel termo 

acústico, portáteis, incluindo o fornecimento de materiais de higiene, escoamento dos dejetos e com mão 

de obra para limpeza e manutenção dos sanitários, no período de 09(nove) horas por diária contratada "  

E ainda no mesmo campo é descrito a obrigatoriedade de : - Instalação elétrica com porta de 14 lâmpadas 

led bulbo 5w A60, 06 caixa com disjuntores, 06 interruptor e 01 tomada universal; 

DÚVIDA 
Os consumíveis do sanitário, tais como papel higiênico, toalha de papel, sabonete líquidos é de 

responsabilidade da CONTRATADA? 

ESCLARECIMENTO 

De acordo com o arquivo ANEXO III - LOTE 3 - DESCRIÇÃO Sim. "Locação, operação com montagem, 

desmontagem, transporte e manutenção de módulos sanitários container's hidráulicos em painel termo 

acústico, portáteis, incluindo o fornecimento de materiais de higiene, escoamento dos dejetos e com mão 

de obra para limpeza e manutenção dos sanitários, no período de 09(nove) horas por diária contratada. " 

DÚVIDA Como deve ser procedida a limpeza dos sanitários containers? 

ESCLARECIMENTO 

De acordo com o arquivo ANEXO III - LOTE 3 - DESCRIÇÃO, a limpeza deverá ser realizada por equipe da 

contratada de forma a garantir o "...perfeito estado de conservação" , garantindo também o fornecimento 

de : " - Sabonete líquido, concentrado, com perfume de boa qualidade – 0,042 ml por pessoas;  

- Sacos plásticos para lixo, tamanho de 100 litros, pacotes com 100 unidades;  

-15 Lixeiras com capacidade para 100 litros; 

- Sobre o público: média mensal de usuários - 18.000 mil pessoas; média por evento/domingo: 60.000 mil 

pessoas (50.000 feminino/10.000 masculino). 

DÚVIDA 
O local de instalação dos sanitários contêineres será entregue nivelado, com suporte para colocação do 

sanitário, e com acesso ao caminhão munck? 

ESCLARECIMENTO 

Sim. De acordo com o arquivo ANEXO III - LOTE 3 - DESCRIÇÃO  "A estrutura será para atender a feira de 

Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte, atualmente localizada na Avenida 

Afonso Pena, entre Rua dos Guajajaras e Rua da Bahia, bairro Centro, realizada aos domingos por um 

período de 12 meses, no total de 52 domingos. Os módulos sanitários container’s serão instalados na feira 

conforme local a ser definido pelo contratante com horário de funcionamento de 06h ás 15h." 


