PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA

LOTE 1 – Desinstalação do Elevador Existente, Aquisição e Instalação de Elevador – Sede SENAR
(End.: Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT).
Item

Descrição

Unid.

Qtd.

Valor Unit.

Valor Total

Unidade

1

R$ 10.500,00

R$ 10.500,00

Unidade

1

Desinstalação e de um elevador de 4
pessoas

existente

na

instituição,

elevador da marca OTIS com as
seguintes

características

e

dados

técnicos abaixo, inclusive osassessórios:
Maquina nº: L4797
Equipamento: VF1
Paradas: 4
Apto. P/ Elevador: 12
01

Movto: RN
Obs. Após a desinstalação a empresa
deverá embalar todas as peças e
componentes, e guarda-las em um local
destinado

pelo

complexo

do

fiscal
próprio

dentro

do

SENAR-MT,

deverá apresentar um laudo do estado
do equipamento assim como as devidas
ART e demais documentações
pertinentes.

Aquisição e Instalação de elevador
02

com 4 paradas para no mínimo 8
pessoas 600kg, sendo

acabamentos

R$
256.083,33

R$ 256.083,33

interno e portas em aço inoxidável com
fundo espelhado, rebaixo de 20mm
para colocação de piso, portas com
operador automático e sensores de
presença, espelhos inestilhaçável, botão
com

iluminação

e

gravações

alfanumérica e em braille, deve possuir
botão

de

comunicação

emergência
com

ligação

para
externa

inclusa, iluminação da cabine internaem
led embutido, deve possuir indicador
de sentido e posição na cabine, além da
instalação de botoeirasem cada andar,
devendo ainda possuir limitador de
carga no equipamento.
O equipamento deve atender as
exigências das normas vigentes de
segurança e acessibilidade.
Dimensões da caixa existente para
instalação: 163cm frente da caixa,
228cm lado da caixa.
Profundidade do poço: 150cm.
Garantia mínima do equipamento de
um ano.
Todos os custos para a entrega e
instalação

para

funcionamento

do

o

perfeito

equipamento

deve estar incluso.
A instalação deve ser realizada por
profissionais

devidamente

capacitados, sendo fundamental os
serviços ser acompanhados pelos
responsáveis técnicos, que deverá
emitir a ART de instalação e demais
documentação

pertinente,

garantindo

o

perfeito

funcionamentos dos equipamentos.
Aquisição e Instalação de elevador
com 5 paradas e duas portas, para no
mínimo 8 pessoas 600kg, incluso
equipamentos

que

permita

acesso

restrito, com liberação por meio de
cartão ou tags, permitindo acesso
apenas ao pavimento cadastrado para
cada

usuário,

sendo

acabamentos

interno e portas em aço inoxidável
escovado,

portas

com

operador

automático e sensores de presença,
03

botão com iluminação e gravações
alfanumérica e em braille, deve possuir
botão

de

comunicação

emergência
com

ligação

para
externa

incluso, iluminação da cabine interna
em

led

embutido,

deve

possuir

indicador de sentido e posição na
cabine, além da instalação de botoeiras
em cada andar, devendo ainda possuir
limitador de carga no equipamento e
entrada e saída da cabine com portas
opostas.

Unidade

1

R$
227.514,44

R$ 227.514,44

O equipamento deve atender as
exigências das normas vigentes de
segurança.
Dimensões da caixa existente para
instalação: 165cm frente da caixa,
180cm lado da caixa.
Profundidade do poço: 150cm.
Garantia mínima do equipamento de
um ano.
Todos os custos para a entrega e
instalação

para

funcionamento

o

do

perfeito

equipamento

deve estar incluso.
A instalação deve ser realizada por
profissionais

devidamente

capacitados, sendo fundamental os
serviços ser acompanhados pelos
responsáveis técnicos, que deverá
emitir a ART de instalação e demais
documentação
garantindo

pertinente,
o

perfeito

funcionamentos dos equipamentos.
Serviço de manutenção preventiva dos
equipamentos

descritos

nos

itens

anterior, sendo:
04

01 elevador com capacidade mínima de
8 pessoas, com uma porta e 04 paradas;

Mensal

12

R$ 1.522,91

R$ 18.274,92

01 elevador com capacidade mínima de
08 pessoas, com duas portas e 05
paradas e controle de acesso;
VALOR TOTAL LOTE 01

R$ 512.372,69

LOTE 2 – Aquisição e Instalação de Plataforma Elevatória – Sede SENAR (End.: Rua Engenheiro
Edgar Prado Arze, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT).
Item

Descrição

Unid.

Qtd.

Unidade

1

Valor

Valor Total

Unit.

Aquisição e instalação de plataforma
elevatória tipo tesoura estacionaria, com
motorização

hidráulica,

com

rampa

removível, e altura de trabalho de 2,50m,
plataforma com guarda corpo, devido ao
local de instalação, o equipamento não
deve necessitar de fosso.
Capacidade mínima de 200kg.
Garantia mínima do equipamento de um
ano.
Todos os custos para a entrega e
01

instalação

para

o

perfeito

funcionamento do equipamento deve
estar incluso.
A instalação deve ser realizada por
profissionais

devidamente

capacitados, sendo fundamental os
serviços

ser

responsáveis

acompanhados
técnicos,

pelos

que deverá

emitir a ART de instalação e demais
documentação pertinente, garantindo
o

perfeito

equipamentos.

funcionamentos

dos

R$
72.080,00

R$ 72.080,00

Serviço de manutenção preventiva do
equipamento descrito no item 01, sendo:
02

01 plataforma elevatória tipo tesoura

Mensal

12

R$ 498,00

R$ 5.976,00

estacionaria, com altura de trabalho de
2,50m.
VALOR TOTAL LOTE 02

Valor Total lote 01 e 02 R$ 590.428,69 (Quinhetos e Noventa Mil
Quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos )

Cuiabá, 18 de Julho de 2022.

NAUDYLANN DANTAS LIMA
DIRETOR COMERCIAL

R$ 78.056,00

