
 

 

A(o) 

Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN 

Rua Altino Vicente de Paiva, nº 210, Edifício Cartier, Sala 310, 3º andar, Monte Castelo, CEP: 

59.146-290 

 

Pregão Eletrônico nº 46/2021  

Processo Administrativo n° 20211017333 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Apresentamos ao Pregoeiro a nossa proposta de preços, detalhada nos documentos 

anexos, para o Pregão Eletrônico nº 46/2021 e Processo Administrativo n° 20211017333, cujo 

o objeto é Contratação sob demanda de empresa especializada em prestação de serviços de 

organização, produção e execução de eventos para atender as necessidades do Gabinete Civil 

da Prefeitura Municipal de Parnamirim, sito à Rua Castor Vieira Régis, nº 500, Cohabinal, 

Parnamirim (RN), de acordo com as especificações deste Termo de Referência 

Lote 2 

ITEM Descrição Unidade Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor 

Total(R$) 
 

1 

Banheiros Químicos. Locação de banheiro químico individual, portáteis, 
com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou 

material similar, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,10m de 

frente X 1,10m de fundo X 2,10m de altura, composto de caixa de Dejeto, 
porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso 

do público em geral – Marca MR & Lamy Plast 

Diária 500 R$ 178,00 R$ 89.000,00  

2 

Banheiros Químicos Adaptados para Portadores de Necessidades 
Especiais. Locação de banheiro químico individual do tipo PNE, acessíveis 

as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, portáteis, com 

montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material 
similar, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,50m de frente X 

1,50m de fundo X 2,30m de altura, composto de caixa de Dejeto, porta 

papel higiênico, fechamento com identifica ão de ocupado, para uso do 
público em geral -– Marca MR & Lamy Plast 

Diária 100 R$ 200,00 R$ 20.000,00  

Valor Total (cento e nove mil reais) R$ 109.000,00  

 

1. Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da abertura da ”Proposta”. 

2. Prazo de início de execução dos serviços conforme Termo de Referência do edital. 

3. Local de execução dos serviços conforme Termo de Referência do edital. 

4. Declaramos que, no VALOR DA PROPOSTA, estão incluídos: os tributos, fretes, 

alimentação, estadia, encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer 



 

 

natureza; e todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto 

desta licitação. 

5. Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

46/2021 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos. 

6. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do 

Edital. 

7. Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não 

tentou influir na decisão de qualquer outro potencial parcipante desta licitação, e que com estes 

ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações. 

8. Declaro, para os devidos fins, de que tomei conhecimento de todas as condições que 

possam orientar a elaboração completam da proposta de preços. 

 
São José de Mipibu/RN, 06 de junho de 2022 

 

 

Raphael Alves de Paula 

D. I. nº 2172538 SSP/RN 

CPF: nº 012.446.654-01 
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