Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431 0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

ANEXO IV - MODELO DE PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
PREGÃO SRP Nº 06/2018
(Processo Administrativo n.° 23227.000972/2018-82)

Razão Social:
Responsável Legal:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
Fone:

UF:
Fax:

CEP:

LOTE 01 – CAMPUS SÃO BORJA
ITEM

Especificações

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

Qt

Unidade

12

Serviço
Mensal

01

Unidade

Valor
unitário R$

Valor total
R$

40.000,00

40.000,00

ESPECIALIZADA

PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,

RELATIVOS

À

MANUTENÇÃO

PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIA em
elevador comercial, 600kg (8 passageiros), a realizarse no Instituto Federal Farroupilha Campus São
Borja/RS

(Rua

Otaviano

Castilho

Mendes,355-

CEP:97670-000).
01

Os

chamados

para

manutenção

corretiva

nos

elevadores deverão ser atendidos no prazo de 72
horas. Elevadores de 02 e 04 paradas, capacidade 600
kg ou 08 pessoas, marca SR, Modelos Hidro SR 018-11
e Hidro SR 010-11.
Contrato de validade de 12 (doze) meses.
A empresa deverá prestar a assistência em até 24
(vinte e quatro) horas a contar do chamado, realizar
revisão periódica dos elevadores e manutenção
preventiva programada mensal.

02

Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 01. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
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preço está dentro do mercado.
OBS: Estas aquisições serão pagas apenas quando
autorizadas a sua aquisição, após elaboração de laudo,
por profissional técnico da empresa contratada, e
aprovação pelo fiscal do contrato. Deve constar no
laudo a descrição das peças e seu quantitativo.
A contratada fica obrigada a entregar 3 pesquisas de
preços de fornecedores da marca/modelo ou similar e
desde que compatível, para comparar que o preço está
dentro do mercado.

LOTE 02 – CAMPUS AVANÇADO DE URUGUAIANA

Qt

Unidade

12

Serviço
Mensal

01

Unidade

Valor
unitário R$

Valor total
R$

40.000,00

40.000,00

Contratação de empresa especializada para realização
de serviço assitência técnica de manutenção preventiva
e corretiva de 01 (um) elevador marca SR Elevadores,
modelo

Hidro

SR-83/PNE,

capacidade

8

(oito)

passageiros, 600 (seiscentos) kg. Instalado no IFFar
Campus Avançado Uruguaiana, sito a Rua Monteiro
03

Lobato, 4442, Uruguaiana-RS. m caso de necessidade
de troca de peças, estas serão fornecidas pela
CONTRATADA

E

DEVERÃO

SER

ORIGINAIS.

Contrato de validade de 12 (doze) meses. A empresa
deverá prestar a assistência em até 24(vinte e quatro)
horas a contar do chamado, realizar revisão periódica
dos elevadores e manutenção preventiva programada
mensal.
04

Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 03. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
preço está dentro do mercado. OBS: Estas aquisições
serão pagas apenas quando autorizadas a sua
aquisição, após elaboração de laudo, por profissional
técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal
do contrato. Deve constar no laudo a descrição das
peças e seu quantitativo. A contratada fica obrigada a
entregar 3 pesquisas de preços de fornecedores da
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marca/modelo ou similar e desde que compatível, para
comparar que o preço está dentro do mercado.
LOTE 03 – CAMPUS SANTO AUGUSTO

Valor
unitário R$

Valor total
R$

Unidade

40.000,00

40.000,00

Qt

Unidade

Valor
unitário R$

Valor total
R$

12

Serviço
Mensal

01

Unidade

40.000,00

40.000,00

Qt

Unidade

12

Serviço
Mensal

01

Plataforma Elevatória Vertical, modelo enclausurado ,
marca ThyssenKrupp, capacidade máxima 250 Kg,
05

acionamento hidráulico oleodinâmico, operação dentro
e fora do equipamento, alimentação 220 V, controles de
botões de baixa tensão e pressão constante.
Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 09. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
preço está dentro do mercado. OBS: Estas aquisições
serão pagas apenas quando autorizadas a sua

06

aquisição, após elaboração de laudo, por profissional
técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal
do contrato. Deve constar no laudo a descrição das
peças e seu quantitativo. A contratada fica obrigada a
entregar 3 pesquisas de preços de fornecedores da
marca/modelo ou similar e desde que compatível, para
comparar que o preço está dentro do mercado.
LOTE 04 – CAMPUS SANTO AUGUSTO
Plataforma

Elevatória,

modelo

SH

ST

marca

ORTOBRAS, capacidade máxima 250 kg, acionamento
07

hidraulico oleodinamico, alimentação 220V, operação
de

comando

pressão

constante

com

paradas

automáticas (CPFS), através de botões de pressão
constante.
08

Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 11. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
preço está dentro do mercado. OBS: Estas aquisições
serão pagas apenas quando autorizadas a sua
aquisição, após elaboração de laudo, por profissional
técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal
do contrato. Deve constar no laudo a descrição das
peças e seu quantitativo. A contratada fica obrigada a
entregar 3 pesquisas de preços de fornecedores da
marca/modelo ou similar e desde que compatível, para
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comparar que o preço está dentro do mercado.
LOTE 05 – CAMPUS SANTO ÂNGELO

Valor
unitário R$

Valor total
R$

Unidade

40.000,00

40.000,00

Qt

Unidade

Valor
unitário R$

Valor total
R$

12

Serviço
Mensal

Qt

Unidade

24

Serviço
Mensal

01

LOTE 06 – CAMPUS PANAMBI
Serviço especializado para conservação, manutenção e

2

unidades

Marca:

INTERFACE

ELEVADORES

Modelo: Plataforma para cadeirantes Capacidade: 250
09

kg Potência: 2 CV Tensão(V): 220 V Partida: Inversor
de

frequência

Dimensões

da

Cabine

(mm):

900x1400mm Casa de máquina: Motoredutor com
engrenagem
Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 13. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
preço está dentro do mercado. OBS: Estas aquisições
serão pagas apenas quando autorizadas a sua
10

aquisição, após elaboração de laudo, por profissional
técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal
do contrato. Deve constar no laudo a descrição das
peças e seu quantitativo. A contratada fica obrigada a
entregar 3 pesquisas de preços de fornecedores da
marca/modelo ou similar e desde que compatível, para
comparar que o preço está dentro do mercado.

11

assistência técnica de 01 (uma) Plataforma Vertical
Para Cadeirante, Linha IND, Marca THYSSENKRUPP,
capacidade de carga 250 kg, velocidade 6 m/ min,
instalação interna, abrigada, 2 paradas, com entrada e
saída unilateral ( mesmo lado), desnível vertical 3600
mm,

acionamento

hidráulico

oleodinâmico,

motor

elétrico, com enclausuramento em vidro laminado, base
de 900 x 1300 mm, pintura eletrostática texturizada cor
Cinza, alimentação 220 V / 60 HZ, instalado no Prédio
Recursos

Naturais

-

Instituto

Federal

Farroupilha/Campus Panambi, Rua Erechim 860 bairro
Planalto. Em caso de necessidade de troca de peças,
estas serão fornecidas pela CONTRATADA (salvo
casos específicos) E DEVERÃO SER ORIGINAIS .
Contrato de validade de 12 (doze) meses. A empresa
deverá prestar a assistência em até 24(vinte e quatro)
Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431 0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br
horas a contar do chamado, realizar revisão periódica
dos elevadores e manutenção preventiva programada
mensal.
Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 15. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
preço está dentro do mercado. OBS: Estas aquisições
serão pagas apenas quando autorizadas a sua
12

aquisição, após elaboração de laudo, por profissional

01

Unidade

40.000,00

40.000,00

Qt

Unidade

Valor
unitário R$

Valor total
R$

24

Serviço
Mensal

01

Unidade

40.000,00

40.000,00

técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal
do contrato. Deve constar no laudo a descrição das
peças e seu quantitativo. A contratada fica obrigada a
entregar 3 pesquisas de preços de fornecedores da
marca/modelo ou similar e desde que compatível, para
comparar que o preço está dentro do mercado.
LOTE 07 – CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
Serviço de empresa especializada para conservação,
manutenção

e

assistência

técnica

de

02(dois)

elevadores Marca HIDRO SR, Modelo Hidro SR-02912, capacidade para 05 (cinco) passageiros, com
quatro

e

instalados
13

três

paradas,de

nos

edifícios

destinação
do

Comercial,

Instituto

Federal

Farroupilha/Campus São Vicente do Sul, endereço Rua
Vinte de setembro s/n, Cep 97420-000/São Vicente do
Sul/RS. Em caso de necessidade de troca de peças,
estas

serão

fornecidas

pela

CONTRATADA

E

DEVERÃO SER ORIGINAIS. Contrato de validade de
12(doze)meses.

A

empresa

deverá

prestar

a

assistência em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do
chamado.
14

Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 17. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
preço está dentro do mercado. OBS: Estas aquisições
serão pagas apenas quando autorizadas a sua
aquisição, após elaboração de laudo, por profissional
técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal
do contrato. Deve constar no laudo a descrição das
peças e seu quantitativo. A contratada fica obrigada a
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entregar 3 pesquisas de preços de fornecedores da
marca/modelo ou similar e desde que compatível, para
comparar que o preço está dentro do mercado.
LOTE 08 – IFFAR-REITORIA

Qt

Unidade

12

Serviço
Mensal

01

Unidade

Valor
unitário R$

Valor total
R$

40.000,00

40.000,00

Contratação de empresa especializada para realização
de serviço assitência técnica de manutenção preventiva
e
15

corretiva

de

02

(dois)

elevadores

marca

ThyssenKrupp, capacidade de 08 (oito) pessoas/cada.
Um equipamento fará 09 (nove) paradas e o outro, 10
(dez

paradas).

Capacidade

máxima

de

cada

equipamento: 600kg.
Aquisição de peças originais para manutenção de
Elevador descrito no ITEM 19. A empresa fica obrigada
a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o
preço está dentro do mercado. OBS: Estas aquisições
serão pagas apenas quando autorizadas a sua
16

aquisição, após elaboração de laudo, por profissional
técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal
do contrato. Deve constar no laudo a descrição das
peças e seu quantitativo. A contratada fica obrigada a
entregar 3 pesquisas de preços de fornecedores da
marca/modelo ou similar e desde que compatível, para
comparar que o preço está dentro do mercado.

PREÇO TOTAL EM ALGARISMOS E POR EXTENSO:
Prazo de Validade da Proposta:

Prazo de entrega:

Garantia:
Banco (cod.):

Agência (cód.):

Conta-Corrente:

Carimbo padronizado do CNPJ:
Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão.
Observações:
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Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.
.....................,

de

de 2018.

______________________________
Assinatura do responsável pela empresa
Observação: Na proposta deve constar o número e o nome do grupo, além dos itens que o
compõe(coluna da esquerda).
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