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REGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017 

PROPOSTA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 060/2017 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços 

Continuados de Manutenção, Preventiva e Corretiva, nos equipamentos e 

acessórios que compõem os Grupos Motores Geradores de Energia Elétrica 

(GMG’s), com fornecimento de insumos, incluindo sob demanda os chamados 

“Serviços de Oficina” e o fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças de 

reposição novas e originais, instalados nas Unidades Móveis e nas dependências da 

EBC, no Rio de Janeiro/RJ. 

DATA DE ABERTURA: 08/05/2017. 

HORÁRIO: 09h30 min., (horário de Brasília) 

 

LOTE UNICO - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA 

Item Descrição Unid. Qtd. 
Valor Mensal 

por Item 

Valor 
Total 

Anual por 
Item 

01 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR STEMAC Nº ST-380022493, 
220V, Potência 345/ 380KVA, fabricante 
Cummins modelo NTA855 G2. 

Un. 1 1.840,00 
22.080,00 
 

02 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR com Motor: MWM nº série: 
X1A001744 e alternador: WEG, modelo 
GTA 252AI II nº  012246110 06 11, 
Potência 305/290KVA, RP n° ACERP 
093857. 

Un. 1 1.380,00 16.560,00 

03 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR com Motor: CUMMINS Série 
G, 235HP, nº série: 30428650, RP n° 
62134 e Alternador: WEG modelo. BTA 
250, Potência 180/200KVA, RP n° 62134. 

Un. 1 1.350,00 16.200,00 
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04 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR da marca CUMMINS ONAM, 
modelo HDKAU41934L, N/S: 
J080216613, 8KVA, monofásico,  
Gerador Unidade Móvel Up-link 

Un. 1 670,00 8.040,00 

05 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR marca CUMMINS ONAM, 
modelo 8HDKAU41934M, N/S: 
C110199185, potência 8KVA, 
monofásico, Gerador Unidade Móvel 
das Rádios Nacional e MEC, RP: 70187. 

Un. 1 670,00 8.040,00 

06 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR com Motor MWM Modelo 
D229 6 GG, N/S: C1N210211, Potência 
74 KVA, Alternador WEG GTA n/s: 
1012390909, RP ACERP: 9468. 

Un. 1 670,00 8.040,00 

07 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR com motor SCANIA DC 1253 A 
- Potência 500/452KVA, 380 V – N/s: 
0500391506, alternador: STEMAC GTA 
312 CI DI, ACERP 06.264. 

Un. 1 2.185,00 26.220,00 

08 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR com motor SCANIA DC 1253 A 
Potência 500/452KVA, 380 V – N/s: 
0500391606, alternador STEMAC GTA 
312 CI DI, ACERP 06.263. 

Un. 1 1.900,00 22.800,00 

09 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR Fabricante: Cummins do 
Brasil, Modelo: QSX15 - G9, Potência: 
450KW/625 KVA, Serie: M12A029415, 
RP: 70268. 

Un. 1 1.900,00 22.800,00 

10 

Serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, em GRUPO 
GERADOR 440V, Potência 254/320KVA, 
modelo MPA400, marca Cummins, n/s 
30101577, constituído de 
alternador NEGRINI e motor CUMMINS 
NTA 855PG, RP nº 21.285. 

Un. 1 1.665,77 19.989,24 
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Subtotal 1 170.769,24 

11 
Despesas com Serviços de Oficina, partes, peças e componentes 
empregados sob demanda. (30% do Subtotal 01) 

51.230,77 

Subtotal 2 51.230,77 

VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL ESTIMADO 
(somatório do subtotal 01 + subtotal 02) 

R$   
222.000,00 

 

O valor total global anual proposto é de R$ 222.000,00 (DUZENTOS E VINTE E 

DOIS MIL REAIS). 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de 

emissão desta proposta. 

 

Dados bancários: 

Banco Bradesco – 237 

Ag: 5247 

CC: 5289-2 

 

Declarações e demais documentos: 

a) Declaramos expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os 

custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, 

taxas, transporte, equipamentos, seguro, materiais, e demais despesas de qualquer 

natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, no cumprimento integral do 

objeto do Termo de Referência e seus anexos; 

 

b) Declara que elaborou independente de proposta, nos termos do disposto na 

Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 16/09/2009; 

c) Termo de Vistoria Técnica comprovando que o representante da empresa vistoriou 

os locais onde ocorrerão a prestação de serviços, e tomou ciência de todas as 

informações necessárias à elaboração da proposta e à execução dos serviços, a fim 

de eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidades quanto a erros 

intrínsecos, em conformidade com o modelo constante no Encarte D do Termo de 

Referência; 
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d) Planilha de Custos e de Formação de Preços para prestação dos serviços, com 

detalhamento de todos os elementos que influam direta e indiretamente no custo, 

inclusive tributos e encargos sociais, nos moldes do modelo constante no Edital; 

e) Declara de que executará o fornecimento, sem custo adicional para a EBC, de 

insumos como estopa, graxas, materiais de limpeza, vedações, mangueiras, correias 

de transmissão de potência, fitas, elastômeros, parafusos, lâmpadas de sinalização, 

óleo lubrificante recomendado pelo fabricante do GMG, fluido anticorrosivo, elementos 

dos filtros de ar, dos filtros de óleo combustível e dos filtros de óleo lubrificante 

recomendado pelo fabricante do GMG, entre outros materiais que serão utilizados em 

conformidade com os procedimentos e programação descritos no “Plano Básico de 

Manutenção Preventiva”, Encarte B, do Termo de Referência; 

f) Declara de que assume o compromisso de executar os serviços de acordo com o 

previsto no Termo de Referência; 

g) Declara de que temos ciência de que a EBC não assegurará ao Licitante Vencedor 

a realização do valor total do contrato, mas somente os valores fixos destinados a 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, uma vez que a reposição 

de peças, materiais e os “Serviços de Oficina” descritos no subitem D3.1.2.4 serão 

demandados conforme a necessidade da EBC, em quantidades distintas, 

responsabilizando-se apenas pelo solicitado; 

h) Declara de que só fornecerá insumos e peças de reposição novas e de primeiro 

uso; 

i) Declara de que empregará técnica aperfeiçoada e que possui equipamentos, 

instrumentos e ferramentas específicas e adequadas, bem como profissionais 

especializados e habilitados para prestação dos serviços com o mínimo de 

interrupções para o reparo; 

 

j) Declara que possui escritório/filial localizado na Cidade do Rio de Janeiro / Região 

Metropolitana,  que  possui representante legal no Rio de Janeiro / Região 

Metropolitana, que terá a responsabilidade com a execução, apoio e acompanhamento 

das atividades de pessoal e de material, desenvolvidas em relação ao cumprimento 

das obrigações estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

k) Declara que garante a qualidade dos serviços propostos, durante a vigência do 

contrato; 

l) Declara de que as partes, peças e componentes substituídos serão garantidos, de 

acordo com os prazos estabelecidos pelo fabricante, a contar da data de aceitação da 

Nota Fiscal/Fatura, efetuada pelo Fiscal do Contrato designado pela EBC, de acordo 

com as exigências estabelecidas no subitem L.1 do Termo de Referência; 

m) Declara de que entre os sócios que integram a composição societária do Licitante 

não há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de 
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confiança, função de dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos 

termos do inciso III, do art. 9o da Lei no 8.666, de 1993; 

n) Declara expressamente de que não alocará familiares de empregado da EBC, que 

exerça cargo de confiança ou função de confiança, na prestação dos serviços objeto 

do Termo de Referência, nos termos do art. 7o do Decreto no 7.203, de 2010; 

o) Declara expressamente, no caso de microempresa e de empresa de pequeno porte, 

de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, e que está 

excluída das vedações impostas no § 4o, do art. 3o desse dispositivo legal; 

p) Declara de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade 

pertinente e compatível com o objeto do Termo de Referência e seus anexos. 

 

 

Dados do Licitante: 

Razão Social: JRS DE AQUINO - ME 

CNPJ (MF): 01.185.541/0001-02 

Endereço: Av. Progresso, 468 – Vila Progresso – CEP: 79.080-405 

Campo Grande-MS 

Fone/fax: (67) 3026-1900 

Celular: (21) 98878-0670 

E-mail para contato: cristina.tobji@jree.com.br 

 

 

Dados Do Representante Legal (*) 

Nome: José Roberto Santos de Aquino 

Cargo / Função: Proprietário / Eng. Eletricista 

CPF / MF: 559.050.131-87 

RG: 485.939   Expedido por: SSP/MS 

Natural de: Campo Grande - MS 

Estado civil: Casado 

Endereço: Rua Fernandes Guimarães, 12 – AP 303 – CEP 22.290-000 Botafogo 
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Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: (21) 98885-0721 

E-mail: jose.roberto@jree.com.br 

 

Rio de Janeiro, 08/05/2017. 

 

 

________________________________________ 

JRS DE AQUINO – ME 

CNPJ: 01.185.541/0001-02 

JOSÉ ROBERTO SANTOS DE AQUINO 

RG: 485.939 SSP/MS 
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