
 
 

 

1

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

OBJETO 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de 
banheiros químicos e pias, compreendendo também os respectivos serviços de 
transporte, montagem e retirada. 

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

Item 1:  Banheiros químicos. 

Item 2:  Banheiros químicos PNE. 

Item 3: Pias com instalação de água e desague. 

DESCRIÇÃO TÉCNICA 

BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO 

ESPECIFICAÇÕES: 

• Cabina Sanitária Química, individual e portátil; 

• Confeccionada em polietileno de alta densidade resistente e lavável; 

• Com caixa para dejetos; 

• Assento sanitário com tampa e descarga; 

• Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa; 

• Piso antiderrapante; 

• Entradas de ventilação; 

• Trinco resistente à violação e com indicação “livre / ocupado” externo; 

• Porta objetos ou gancho para pendurar bolsa ou casaco; 

• Com mictório; 

• Com porta papel higiênico e porta papel toalha;  

• Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos;  

• Com identificação externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha da Contratada) 
como Masculino ou Feminino; 

• Dimensão aproximada: 2,20 m de altura, 1,20 m de largura, 1,15m de profundidade, 
com abertura da porta em aproximadamente 180°. 

BANHEIRO QUÍMICO PNE 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Cabina Sanitária Química PNE, individual e portátil, modelo para Portadores de 
Necessidades Especiais (PNE); 

• Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavável; 

• Com caixa para dejetos; 

• Assento sanitário com tampa; 
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• Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa;  

• Piso antiderrapante acessível com rampa de acesso para cadeirantes; 

• Com barras de segurança lateral; 

• Entradas de ventilação; 

• Trinco resistente à violação e com indicação “livre / ocupado” externo; 

• Com porta papel higiênico; 

• Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos; 

• Com identificação externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha da Contratada) 
como PNE; 

• Dimensão aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de profundidade, 
com abertura da porta em aproximadamente 180°. Equipamentos e dimensões da cabine 
deverão estar em conformidade com a norma NBR 9050. 

PIAS COM INSTALAÇÃO DE ÁGUA E DESAGUE  

Especificações:  

- Capacidade para 80 litros de água 

- Com Reservatório de deságüe de 80 Litros 

- Peso vazio – 38,5kg 

- Peso Cheio – 118,0kg 

- Altura – 1,57m 

- Largura – 0,67m 

- Profundidade – 0,54m 

- Com Gabinete Próprio 

Acessórios para cada unidade 

1. Acionamento da torneira com o pé 

2. Duas torneiras para lavar as mãos. 

3. Dois portas-sabonete liquido. 

4. Um porta-papel toalha. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

O horário e local a ser observado para a prestação de serviços será definido pela 
CONTRATANTE, em função de suas necessidades, e devidamente comunicado à 
CONTRATADA com no mínimo 12 horas de antecedência de cada evento, por 
escrito. 

A Contratante poderá solicitar que as instalações estejam prontas até 2 (duas) horas 
antes do inicio da diária.  

A execução do serviço, bem como de armazenamento, transporte e manuseio até a 
entrega, deverá ser feita por funcionários devidamente preparados, para que os 
serviços sejam executados dentro das condições estabelecidas neste Edital. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe para montagem nos locais e 
posicionamentos indicados pela CONTRATANTE. 
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O transporte, a instalação, a alimentação da equipe e a desmontagem das 
barricadas e das grades de proteção e isolamento, conforme solicitação da 
CONTRATANTE (para locais a serem designados pela mesma), é de 
responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA. 

Os itens deverão ser entregues limpos e em condições de uso imediato; 

As unidades deverão ser entregues com material de reposição para a água, os 
porta-toalhas e portas sabonetes líquidos suficientes para o período de locação. A 
manutenção dos banheiros químicos e das pias, compreendendo a higienização 
total dos equipamentos, e a reposição dos itens deverão ocorrer três vezes ao dia, 
com programação preferencial às 5:00, às 11:00 e às 17:00. 

Compete à CONTRATADA realizar o preenchimento dos reservatórios de água e a 
retirada do desague. 

Deverá ser previsto manutenção em todo o período de locação, com máximo de 1 
hora para atendimento da manutenção, a partir do acionamento, de reparo, 
vazamento ou outra avaria que possa ocorrer. 

Os itens deverão ser desmontados imediatamente após o término do contrato, com 
prazo para conclusão de até 12 (doze) horas a partir do recebimento da Ordem de 
Desmobilização. 

Fica vedada a participação de empresas constituídas na forma de consórcio, pois, no 
presente caso, entende-se que uma única empresa é capaz de atender à totalidade do 
objeto licitado, além de ser competência discricionária da Administração Pública decidir 
pela mencionada vedação, conforme artigo 33, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

Ordem  Descrição do Item Quantidade 
Estimada 

Unidade de 
Medida 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
Estimado 

1 Banheiros químicos 33.330 Unidade   

2 Banheiros químicos 
PNE 

7.110 Unidade   

3 Pias com instalação 
de água e desague 

2.860 Unidade   

TOTAL GERAL  

 

Observações: 

1. Preço unitário correspondente ao aluguel diário do item, considerando os custos de material, mão 
de obra, instalação, manutenção e desmonte dos itens, entre outros. 
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