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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/08 

 

 
Processo Administrativo n° 07/10/52.560 
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura  
Modalidade: Pregão Presencial n° 008/2008 

Objeto: Serviço de locação de sanitários químicos, com fornecimento de material, para 

eventos.  

 
 

  Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de 2008, na cidade de Campinas, 

Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o 

Município de Campinas, devidamente representado, e a empresa ECOTEC – 
TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA – EPP, por seu representante legal, acordam 

proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e alterações e, do edital do 

Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços referente ao(s) item(s) abaixo 

discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s). 

 

Lote Código Descrição Un. Qde. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

1 

32427 Locação de sanitário químico tipo Standart 
(descrição vide Projeto Básico). PC 1200 103,00 

32428 Locação de sanitário químico tipo Luxo 
(descrição vide Projeto Básico). PC 240 103,00 

32429 
Locação de sanitário químico para 
portadores de necessidades especiais 
(descrição vide Projeto Básico). 

PC 720 103,00 

 

                        Deverá ser apresentada no ato da assinatura desta Ata de Registro de 

Preços os seguintes documentos: 

 

a) Licença de instalação emitida pela CETESB; 

b) Autorização para descarte de efluentes na Estação de Tratamento de Esgoto; 

c) Manifesto de Resíduo; e 
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d) Cópia autenticada do Registro de Inscrição junto ao CRQ (Conselho Regional de 

Química) do responsável técnico indicado pela empresa devendo o mesmo 

pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 

 

d1) ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da 

cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de 

empregados; 

d2) ser sócio ou proprietário, comprovação através da juntada de cópia do 

contrato social da empresa; 

d3) ser profissional autônomo contratado pela empresa, comprovação pela 

juntada de cópia do contrato de trabalho. 

 

                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo 

de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura. 

 

                        Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

 

Campinas, 31 de janeiro de 2008. 

 

 

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS 

Secretário Municipal de Cultura 

 

 

ECOTEC – TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA – EPP  

Representante Legal: Marli Regina Moreti Zeitlin 

RG n.º 11.726.965 

CPF n.º 059.329.408-40 

 


