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De: BRANDÃO BRINDES <brandaocomunicacaovisual@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/08/2020 08:40 PM
Assunto: [seic] Solicitação- Cotação- Totem para Alcool em Gel

Segue orçamento dos totens
favor acusar o recebimento
obrigado
Igor Brandão

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 18:34
Assunto: Solicitação- Cotação- Totem para Alcool em Gel
 
Prezados,

Nosso TRE_AL pretende adquirir TOTEM para álcool em gel, com as seguintes especificações:

70 UNIDADES.

TOTEM para álcool em gel, com pedal, capacidade para 1 litro de álcool, com a embalagem de 1L já inclusa. O totem deve ter sua
parte frontal totalmente impressa digitalmente com a arte/logo da contratante; Estrutura de aço metalon; Placa de PS de 2 mm ;
tampa de abertura na parte traseira para abastecimento do frasco;

A arte da contratante será enviada juntamente com a nota de empenho, a posteriori.

Dimensões aproximadas totem: altura 1,60 m x largura 0,30m 

Medida da Base do totem: aprox. 30cm x 30cm;

A arte será enviada juntamente com a Nota de Empenho.

FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
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antoniomatias1977@hotmail.com

Anexados:

Arquivo: orçamento totem TRE-AL.pdf Tamanho: 1020k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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PROPOSTA	DE	PREÇOS

	

	
Dados	do	Fornecedor:
Razão	Social:
CNPJ/MF:	22.546.110/0001-96 I.E.:	244.29600-6
Endereço:RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	BAIRRO	POÇO
Tel/Fax:	82	3356-7328 E-mail:	brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
CEP:	57.	025-340 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Banco:	CAIXA	ECONOMICA	104						Op:	003 Agência:	2393 C/C:	199-4

Dados	do	Representante	Legal	da	Empresa:
Nome:	IGOR	BRANDÃO	PIMENTEL
RG	:	34684913	SEDS		AL		      CPF :	101.896.494-02	

:	101.896.494-02	

 Endereço:	AVENIDA	ARISTEU	DE	ANDRADE	N°	271	BAIRRO	FAROL CEP:	57.051-090 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Cargo/Função:	PROPRIETÁRIO	

 A empresa  com sede na  inscrita no CNPJ sob o nº	 	e Inscrição Estadual nº	abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da presente convocação,propõe a este órgão o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em  fornecimento de Totem para atender as demandas do TRE/AL     

BRANDÃO	SERVIÇOS	ARTESANAIS	EIRELI	 RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	NO	BAIRO	
POÇO	NA	CIDADE	DE	MACEIÓ-AL

 

22.546.110/0001-96
244.29600-6,

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

BRANDÃO
FABRICAÇÃO

 PRÓPRIA
   R$ 218,90  R$ 15.323,00
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TOTEM para álcool em gel, com pedal, 
capacidade para 1 litro de álcool, com a 
embalagem de 1L já inclusa. O totem 
deve ter sua parte frontal totalmente 
impressa digitalmente com a arte/logo da 
contratante; Estrutura de aço metalon; 
Placa de PS de 2 mm ; tampa de abertura 
na parte traseira para abastecimento do 
frasco;
Dimensões aproximadas totem: altura 
1,60 m x largura 0,30m 
Medida da Base do totem: aprox. 30cm x 
30cm;

70

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 TRE-AL/COMAP/SEIC
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 15.323,00 ( Quinze mil trezentos e vinte três reais) 



Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta convocação e que atendemos a todas as condições do termo de referência, exeto o item 2.3.1, 2.3.2.2 e 2.3.2.3 por nosse tratar de uma empresa de comunicação visual temos total capacidade para fazer este material no perıó do em que estamos  vivendo. Se for nessesario podemos emviar fotos dos totem que nos já fabricamos ou até se for o caso um totem prontoDeclaramos, para os devidos �ins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas que incidem ou que venham a incidir no objeto licitado.Declaração de que os preços serão propostos de forma completa, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação.
Validade	da	proposta:

Validade	do	produto:

60 ( sessenta ) dias.
Prazo	de	Entrega:
Condições	de	Pagamento:
Local	de	entrega:
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:	101.896.494-02	

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

	
	

Dados	do	Fornecedor:
Razão	Social:
CNPJ/MF:	22.546.110/0001-96 I.E.:	244.29600-6
Endereço:RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	BAIRRO	POÇO
Tel/Fax:	82	3356-7328 E mail:	brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
CEP:	57.	025-340 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Banco:	CAIXA	ECONOMICA	104						Op:	003 Agência:	2393 C/C:	199-4

Dados	do	Representante	Legal	da	Empresa:
Nome:	IGOR	BRANDÃO	PIMENTEL
RG	:	34684913	SEDS		AL		 CPF :	101.896.494-02	
Endereço:	AVENIDA	ARISTEU	DE	ANDRADE	N°	271	BAIRRO	FAROL
CEP:	57.051-090 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Cargo/Função:	PROPRIETÁRIO	

A empresa com sede nainscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição Estadual nºabaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da presente convocação,propõe a este órgão o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Totem para atender as demandas do TRE/AL   

BRANDÃO	SERVIÇOS	ARTESANAIS	EIRELI	 RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	NO	BAIRO	
POÇO	NA	CIDADE	DE	MACEIÓ-AL 22.546.110/0001-96
244.29600-6,

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 TRE-AL/COMAP/SEIC
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Maceió-AL 17 de agosto de 2020

 termo de referência termo de referência termo de referência termo de referência
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