
 
 
 

 
 
 

Av. Barão de Bonito, 616 - Várzea, Recife - Pernambuco - Brasil 
Telefone: +55 81 3224-0715 

E-mail: multylog@multylog.com.br  |  Site: www.multylog.com.br 

Recife, 24/02/2022 
 
TRE ALAGOAS  
 
 
Locação de 1 (uma) Empilhadeira Elétrica Patolada (com torre) - Operador no 
chão  
 - Marca: BAOLI (MÁQUINA NOVA) 
- Modelo: ES 15 
- Capacidade de carga: 1.500kg 
- Altura máxima elevação dos garfos: 4.800mm  
- Comprimento dos garfos: 1.150mm  
- 2(duas) baterias chumbo + 1 (um) carregador 24V + 2 (dois) carrinhos p/ troca para 
as duas máquinas 
* Valor da Locação: R$ 4.500,00 /mensal por máquina 
** Mobilizações: R$ 3.500,00 (ida e volta) por máquina  
 
Condições Gerais:  
 
- Contrato: 01 (um) ano, podendo renovar 
- Reajuste anual pelo índice do IGPM 
- Horimetro livre 
- Entrega: a combinar em Maceió/AL (após confirmação da proposta e contrato 
assinado) 
- Operador e mobilizações: Por conta do locatário 
- Manutenções: Por conta da MULTYLOG em horário comercial 
- Pagamento: 1 (um) dia, após fechamento da locação, através de boleto. 
- Validade da proposta: 10 (dez) dias  
Atenciosamente, 
 
TEREZA PENNA 

Comercial  

Fone: +55 81 3224-0715 | Cel: +55 (81) 99961-6500 

www.multylog.com.br      comercial@multylog.com.br 
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           Recife, 28 de fevereiro de 2022. 
                                                                                                                                                Ref.: TL 051/22. 
 
 
À  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 
CNPJ: 06.015.041/0001-38            
Maceió – AL 
Tel.: (82) 99301-0575                      
E-mail: lisianacintra@gmail.com 
 
 
At.: Srª. Lisiana Cintra, 
 
 
Prezadas Senhoras, 
 
Vimos apresentar nossa proposta para locação de empilhadeira elétrica, conforme abaixo: 
 
 
1 -  Equipamentos 

 
 
1.1- 01 (uma) empilhadeira elétrica patolada, marca 
Still, modelo EGV 14 5466, com capacidade para 1400 
kg de carga, com mastro triplex, equipada com 02 
(duas) baterias tracionárias, 01 (um) carregador de 
bateria, carros e estrados. 
 
 

 
2 - Local de operação:  Maceió - AL  
 
 
3 - Regime de trabalho: 02 (dois) turnos. 
      
                                                                                                   
4 - Combustível/ Energia: O fornecimento de energia elétrica e água destilada para as baterias 

tracionárias e de gás GLP será de responsabilidade do locatário. 
 
 
5 - Valores mensais da locação: 
 
5.1 – Empilhadeira elétrica patolada do item 1.1 
 
 - Valor mensal fixo:  R$ 5.000,00  (cinco mil reais) 
 
      OBS.: Os valores acima serão reajustados anualmente de acordo com a variação do IGP-M 
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6 - Frete:  Entrega e retirada inclusos por conta do locador. 
 
 
7 - Manutenção dos equipamentos: A manutenção preventiva (mensal) e corretiva dos 

equipamentos locados, incluindo mão de obra, peças, 01 conjunto de rodas/pneus por ano, 
lubrificantes etc., serão realizados por conta do locador. 

 
 
8 - Condições de pagamento: As faturas relativas à locação de um mês serão apresentadas no 1º 

dia útil do início da prestação do serviço e deverão ser pagas 14 (quatorze) dias após a 
apresentação. 

 
         
9 - Duração da locação: O contrato de locação deverá ter uma duração mínima de 12 (doze)  

meses, podendo ser prorrogado automaticamente em comum acordo entre as partes. 
 
 
10 - Início da locação:  A combinar. 
 
 
11 - Validade da proposta: A presente proposta será válida por 10 (dez) dias contados a partir da 

presente data. 
  
 
 Agradecemos a consulta e aproveitamos para informar que, através de nossa rede de 
representantes STILL, poderemos locar empilhadeiras e paleteiras em todo o território nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente,    
 
Marcos Antônio 
Tolentino Engenharia LTDA.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotação - Tolentino (1020697)         SEI 0000404-78.2022.6.02.8000 / pg. 3



 

Representante / Serviço Autorizado: Tolentino Engenharia Ltda. 

 
Rua Flávio Guerra, 185 – Macaxeira - Recife – PE – Brasil     CEP 52090-620 

Tel.: (81) 3441.5629  Fax: (81) 3268.3742 

E-mail: comercial@tolentino.com.br 

Site: www.tolentino.com.br 

 

3 

TREINAMENTO GRATUITO PARA OPERADORES 
DE EMPILHADEIRAS. 

 
Produtividade + Segurança = 
 
= Menos avarias de produtos. 
= Menos acidentes pessoais. 
= Menos horas de máquinas paradas. 
= Menos doenças ocupacionais. 
= Menos faltas e afastamentos. 
= Melhor rendimento dos operadores. 
= Maior rapidez nas operações.  
= Operadores mais motivados. 
 
 
 
A Tolentino está oferecendo aos seus clientes 

de locação de empilhadeiras com contratos de 2 
(dois) ou mais anos, treinamento anual gratuito para 
os operadores, ministrado no local de trabalho por 
técnicos especializados. 
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