
 

 

Salvador, 12 de maio de 2020. 
 

Ao 
ESTADO DA BAHIA – TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DA BAHIA 
4ª Avenida, Nº 495, Plataforma V, Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Ba 
Ref: Proposta de preço para manutenção em elevadores: 
PE:0004/2020 – PROCESSO: TCE/000858/2020 

 
PROPOSTA DE REÇOS 

Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as exigencias descritas no edital. 

Lote 01: 

DETALHE DA PROPOSTA DE PREÇO 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, ÓLEOS E 
LUBRIFICANTES DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DE MARCA THYSSEN SUR, DA LINHA 
FREQUENCEDYNE, TIPO COMERCIAL, INSTALADOS NAS SEDES DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – TCE E DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA - TCM, SITUADOS À 4A 

 AVENIDA N.º 495, PLATAFORMA V, CENTRO 
ADMINISTRATIVO DA BAHIA – SALVADOR-BA. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇO MENSAL TOTAL PARA 

OS 03 (TRÊS) ELEVADORES 
 (R$) 

PREÇO TOTAL 
ANUAL (R$) 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA 

E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, 

ACESSÓRIOS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES 
DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DE MARCA 

THYSSEN SUR, DA LINHA 
FREQUENCEDYNE, TIPO COMERCIAL, 

COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: R$ 1.400,00 R$ 16.800,00 

 

Validade da proposta, condições de fornecimento para execução dos serviços.: de acordo com o edital.  

Declaração de realização de proposta independente: 
Mario Alves de Pinho Neto, como representante devidamente constituído da PREVELAR MANUTENÇÃO EM 
AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, doravante denominado DE “Licitante” para fins de participação no 
certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o 



 

 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação 
antes da adjudicação do objeto; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura 
oficial das propostas; e 
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 
informações 
para firmá-la. 

 

Das demais declarações: 
 

DECLERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, declaramos: que estamos 
enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de: 
(x) de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei 
complementar nº 123/06.  
 
( ) de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4o do art. 3o da Lei 
Complementar no 123/06. 
 

 

DECLARAÇÃO QUANTO A PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual no 9.433/05, que não empregamos menor de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  
(x ) nem menor de 16 anos.  
( x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS à sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

DECLARAÇÃO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS 
 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso 
IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
 



 

 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 
Em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIII da Lei estadual nº 9.433/05, e em face do quanto disposto no art. 
184, inc. V, e no art. 195 do mesmo diploma estadual, declaramos: 
 
( ) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.  
 
Ou [exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte  beneficiárias da Lei Complementar 
nº 123/06]  
 
(x ) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 
da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.  
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA 
 
Declaro, em atenção ao procedimento licitatório 01/ 2020, Declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa 
PREVELAR MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 
29.080.486/0001-05 estabelecida na cidade de Salvador, Estado de Bahia, sito a Rua da Grécia, 165, Ed. Serra da 
Raiz sala 504, telefone n° (71) 3034-0055, por meio de seu representante, Mario Alves de Pinho Neto, portador da 
Carteira de Identidade n° 76266 BA, expedida pela CREA-BA, e do CPF n. 034.762.085.08, para os fins do disposto 
no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, ter ciência de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que dispenso a realização de VISITA TÉCNICA, com o que 
não poderei alegar desconhecimento supervenientemente. 

 

DADOS DO ARREMATANTE: 

 
RAZÃO SOCIAL: PREVELAR MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA 
E-mail: prevent.engenharia@yahoo.com 

CNPJ: 29.080.486/0001-05 INSC. ESTADUAL: ISENTO 

ENDEREÇO: Rua da Grécia, Edf Serra da Raiz, 165, sala 504, comercio – Salvador/Bahia. 

TELEFONES: (71) 3034 0055 \ (71) 99294 5959 
DADOS BANCÁRIOS: Bradesco 
BANCO : Bradesco - 237 
AGÊNCIA: 3326 CONTA CORRENTE: 60906-4 

 
 
 
 
 

 

Eng. Mario Alves de Pinho Neto 
CPF: 034.762.085-08 / CREA 76266 BA 

PREVELAR MANUTENÇÃO EM ELEVADORES E AR CONDICIONADO LTDA 
CNPJ: 29.080.486/0001-05 

mailto:prevent.engenharia@yahoo.com
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