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Nº de
Nº de Pedido Mínimo por Preço
cópias páginas
Fornecimento
Unitário
5.000

100

116
100
Internet para Pequenos Negócios – apostila do facilitador
100
176
Gestão de Pessoas – apostila do aluno
1.000
228
Gestão de Pessoas – apostila do educador
100
324
Palestra de Sensibilização – Momento Empresarial – apostila do participante 2.000
60
Palestra de Sensibilização – Momento Empresarial – apostila do educador
100
76
TOTAL
Empresa vencedora: J. V DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 06.035.625/0001-75
Endereço: Rua Henrique Dias, 271 – Bosque - Rio Branco-Acre.
Telefone: (68) 3224.9799/9223.3898 – E-mail:

Item

Apostilas

08 Gestão Financeira – apostila do participante

Preço Total

1.000

18,80

94.000,00

100

109,00

10.900,00

50
200
50
200
50

276,00
110,00
520,00
38,00
123,44

27.600,00
110.000,00
52.000,00
76.000,00
12.344,00
382.844,00

Nº de
Nº de Pedido Mínimo por Preço
cópias páginas
Fornecimento
Unitário

Preço Total

100

220

50

350,00

35.000,00

09 Tributação – apostila do aluno
10 Tributação – apostila do educador

2.000
100

44
60

300
50

21,00
99,23

42.000,00
9.923,00

11 Planejamento Estratégico – apostila do aluno

2.000

220

300

70,00

140.000,00

12 Planejamento Estratégico – apostila do educador
100
250
50
389,00
38.900,00
13 Redes Associativas – apostila do aluno
1.000
158
300
56,00
56.000,00
14
Redes Associativas – apostila do educador
100
220
50
360,00
36.000,00
TOTAL
357.823,00
Empresa vencedora: MULT GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA, EDITORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 10.176.343/0001-65
Endereço: Rua Jambo, 121 – Xavier Maia Q/11 – Placas - Rio Branco-Acre.
Telefone: (68) 3228.2212 – E-mail: mult.graf@hotmail.com
____________________________________________________________________________________________________________________
SEBRAE/AC
SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ACRE – SEBRAE/AC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0012/2013
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/13.
OBJETO: a contratação de empresa para execução dos serviços de locação de banheiros químicos, com montagem, desmontagem e manutenção
diária, para atender as necessidades do SEBRAE/AC.
VALIDADE: 12 (doze) meses, a saber, 10/07/2013 a 10/07/2014.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 10/07/2013.
ASSINAM: JOÃO BATISTA FECURY BEZERRA Diretor Superintendente do SEBRAE/AC; LUIZ CARLOS SIMÃO PAIVA, Diretor de Administração
e Finanças do SEBRAE/AC; e pela empresa LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, representada por Henrique de Holanda Cavalcante.
LOTE 1 – EVENTOS EM RIO BRANCO/AC
Item

Descrição

UND.

Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,22 m de frente x 1,16 m de fundo x 2,24 m de
Und
altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante,
01
com reservatório de água com capacidade de no mínimo 220 l, mictório, adesivo
descritivo de masculino e feminino, para uso do publico em geral, modelo static.
Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, projetado para fácil acesso de cadeiras de roda sem a necessidade
de rampa, amplo espaço interno com corrimões de segurança , dimensões
Und
02 mínimas de 1,57 m de frente x 1,57 m de fundo x 2,30 m de altura, composto
de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante, com reservatório
de água com capacidade de no mínimo 125 l, mictório, adesivo descritivo de
Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto
translúcido, dimensões mínimas de 1,22 m de frente x 1,16 m de fundo x
2,24 m de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso
Und
03 antiderrapante, com reservatório de água com capacidade de no mínimo 220
l, mictório, pia com capacidade para 61 litros de água, bomba de descarga
com acionamento pelos pés com adesivo descritivo masculino e feminino,
para uso do publico em geral, modelo vip

Quantitativo
Pedido mínimo
Preço
Preço Total
para registro por fornecimento Unitário

1.000

01

148,64 148.640,00

100

01

182,02 18.202,00

500

01

182,02 91.010,00
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Descrição

UND.

Locação de banheiros tipo container, com 07 vasos sanitários, 01 calha mictório e 01 calha lavatório.Pés
Do Módulo- De aço zincado, grau B, com espessura de 2,66 mm.Chassi

04

travessas em aço. Piso compensado naval ou similar, 12 mm de espessura.
Antifungos e pragas
Instalação elétrica básica - Com dois pontos para lâmpadas incandescentes e um

Und

Quantitativo
Pedido mínimo
Preço
Preço Total
para registro por fornecimento Unitário

100

01

1.826,81 182.681,00

Pintura de porta e paredes - pintada com tinta (poliuretano) na cor branca
na estrutura Principal,Painéis termoacústicos - De 50mm nas paredes, portas
e tetos na cor branca e caixa de dejetos, modelo container banheiro
Locação de Container
Dimensão do equipamento: 6,00m de comprimento x 2,30m de largura x
3,00m de altura; Estrutura em aço galvanizado; Carga limite de utilização de
250 kg/m²; Peso do módulo: 940 kg; Área útil de 14,77m²; Pés em aço gal05
Und
50
01
vanizado para apoio na plataforma; Escotilha em chapa de aço galvanizado
para ar condicionado; 02 pontos para lâmpada, 01 interruptor e 01 tomada
elétrica (110 v); placas de borracha antiderrapante (plurigoma); Forro e revestimento em PVC branco. Com ar condicionado 12.000btus.
Locação de pia portátil – peso vazio 48 kg, altura 1,60 m, largura 0,67 m, profundidade 0,54 m contendo porta papel toalha, capacidade para 1000 folhas,
06
Und
50
01
02 porta sabonete liquido, 02 torneiras de lavagem para mãos, capacidade
para 130 l água limpa, bomba manual de pé.
TOTAL DO LOTE (R$)
Empresa vencedora: LOCA-MÁQUINAS Locação de Máquinas Ltda.
CNPJ: 08.488.130/0001-27
Endereço: BR 364 – Km 7 – nº 7540 – Setor 01 – Lote 03 – Distrito Industrial – Rio Branco - AC.
Telefone: (68) 3224-7651 – E-mail:locmaqacre@loc-mac.com

2.042,40 102.120,00

90,00

4.500,00
547.153,00

LOTE 2 – EVENTOS NO RAIO DE ATÉ 150 KM DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC.
Item

Descrição

UND.

Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,22 m de frente x 1,16 m de fundo x 2,24 m de
Und
altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante,
01
com reservatório de água com capacidade de no mínimo 220 l, mictório, adesivo
descritivo de masculino e feminino, para uso do publico em geral, modelo static.
Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, projetado para fácil acesso de cadeiras de roda sem a necessidade
de rampa, amplo espaço interno com corrimões de segurança , dimensões
Und
02 mínimas de 1,57 m de frente x 1,57 m de fundo x 2,30 m de altura, composto
de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante, com reservatório
de água com capacidade de no mínimo 125 l, mictório, adesivo descritivo de
Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção
diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,22 m de frente x 1,16 m de fundo x 2,24 m de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante, com re- Und
03
servatório de água com capacidade de no mínimo 220 l, mictório, pia com capacidade para 61 litros de água, bomba de descarga com acionamento pelos pés com
adesivo descritivo masculino e feminino, para uso do publico em geral, modelo vip
Locação de banheiros tipo container, com 07 vasos sanitários, 01 calha mictório e 01 calha lavatório.Pés
Do Módulo- De aço zincado, grau B, com espessura de 2,66 mm.Chassi

04

travessas em aço. Piso compensado naval ou similar, 12 mm de espessura.
Antifungos e pragas
Instalação elétrica básica - Com dois pontos para lâmpadas incandescentes e um

Und

Quantitativo
Pedido mínimo Preço
Preço Total
para registro por fornecimento Unitário

500

08

388,62 194.310,00

50

02

388,62 19.431,00

500

08

388,62 194.310,00

100

01

3.619,59 361.959,00

50

01

4.981,19 249.059,50

Pintura de porta e paredes - pintada com tinta (poliuretano) na cor branca
na estrutura Principal,Painéis termoacústicos - De 50mm nas paredes, portas
e tetos na cor branca e caixa de dejetos, modelo container banheiro
Locação de Container
Dimensão do equipamento: 6,00m de comprimento x 2,30m de largura x
3,00m de altura; Estrutura em aço galvanizado; Carga limite de utilização de
250 kg/m²; Peso do módulo: 940 kg; Área útil de 14,77m²; Pés em aço gal05
Und
vanizado para apoio na plataforma; Escotilha em chapa de aço galvanizado
para ar condicionado; 02 pontos para lâmpada, 01 interruptor e 01 tomada
elétrica (110 v); placas de borracha antiderrapante (plurigoma); Forro e revestimento em PVC branco. Com ar condicionado 12.000btus.
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Locação de pia portátil – peso vazio 48 kg, altura 1,60 m, largura 0,67 m, profundidade 0,54 m contendo porta papel toalha, capacidade para 1000 folhas,
Und
02 porta sabonete liquido, 02 torneiras de lavagem para mãos, capacidade
para 130 l água limpa, bomba manual de pé.

50

02

TOTAL DO LOTE (R$)

214,45 10.722,50

1.029.792,00

Empresa vencedora: LOCA-MÁQUINAS Locação de Máquinas Ltda.
CNPJ: 08.488.130/0001-27
Endereço: BR 364 – Km 7 – nº 7540 – Setor 01 – Lote 03 – Distrito Industrial – Rio Branco - AC.
Telefone: (68) 3224-7651 – E-mail:locmaqacre@loc-mac.com
LOTE 4 – EVENTOS NO RAIO DE 301 KM ATÉ 650KM DO MUNICÍPIO
DE RIO BRANCO/AC.
Item

Descrição

UND.

Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,22 m de frente x 1,16 m de fundo x 2,24 m de
Und
altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante,
01
com reservatório de água com capacidade de no mínimo 220 l, mictório, adesivo
descritivo de masculino e feminino, para uso do publico em geral, modelo static.

Quantitativo
Pedido mínimo Preço
Preço Total
para registro por fornecimento Unitário

500

08

831,52 415.760,00

50

02

831,52 41.576,00

500

08

831,52 415.760,00

Und

100

01

11.185,55 1.118.555,00

Locação de Container
Dimensão do equipamento: 6,00m de comprimento x 2,30m de largura x
3,00m de altura; Estrutura em aço galvanizado; Carga limite de utilização de
250 kg/m²; Peso do módulo: 940 kg; Área útil de 14,77m²; Pés em aço gal05
Und
vanizado para apoio na plataforma; Escotilha em chapa de aço galvanizado
para ar condicionado; 02 pontos para lâmpada, 01 interruptor e 01 tomada
elétrica (110 v); placas de borracha antiderrapante (plurigoma); Forro e revestimento em PVC branco. Com ar condicionado 12.000btus.

50

01

12.150,48 607.524,00

Locação de pia portátil – peso vazio 48 kg, altura 1,60 m, largura 0,67 m, profundidade 0,54 m contendo porta papel toalha, capacidade para 1000 folhas,
Und
02 porta sabonete liquido, 02 torneiras de lavagem para mãos, capacidade
para 130 l água limpa, bomba manual de pé.

50

02

696,71 34.835,50

Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, projetado para fácil acesso de cadeiras de roda sem a necessidade
de rampa, amplo espaço interno com corrimões de segurança , dimensões
Und
02 mínimas de 1,57 m de frente x 1,57 m de fundo x 2,30 m de altura, composto
de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante, com reservatório
de água com capacidade de no mínimo 125 l, mictório, adesivo descritivo de
Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem e manutenção
diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido,
dimensões mínimas de 1,22 m de frente x 1,16 m de fundo x 2,24 m de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, piso antiderrapante, com re- Und
03
servatório de água com capacidade de no mínimo 220 l, mictório, pia com capacidade para 61 litros de água, bomba de descarga com acionamento pelos pés com
adesivo descritivo masculino e feminino, para uso do publico em geral, modelo vip
Locação de banheiros tipo container, com 07 vasos sanitários, 01 calha mictório e 01 calha lavatório.Pés
Do Módulo- De aço zincado, grau B, com espessura de 2,66 mm.Chassi
travessas em aço. Piso compensado naval ou similar, 12 mm de espessura.
Antifungos e pragas
Instalação elétrica básica - Com dois pontos para lâmpadas incandescentes
04

-

das não inclusas).
Pintura de porta e paredes - pintada com tinta (poliuretano) na cor branca
na estrutura Principal,Painéis termoacústicos - De 50mm nas paredes, portas
e tetos na cor branca e caixa de dejetos, modelo container banheiro

06

TOTAL DO LOTE (R$)

2.634.010,50

Empresa vencedora: LOCA-MÁQUINAS Locação de Máquinas Ltda.
CNPJ: 08.488.130/0001-27
Endereço: BR 364 – Km 7 – nº 7540 – Setor 01 – Lote 03 – Distrito Industrial – Rio Branco - AC.
Telefone: (68) 3224-7651 – E-mail:locmaqacre@loc-mac.com
TOTAL GERAL (R$)

4.210.955,50

