TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA –TRE/RR
DATA: 12.02.2021
PROPOSTA DE PREÇOS
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021

SUPER DIESEL - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 12.472.712/0001-92, com sede na Rua
das colhereiras, Nº 70A - Cidade de Deus, Manaus-Am, Fone: (92)3323-7142 / (92)98123-7152 por meio de sua
representante legal, vem respeitosamente, à presença apresentar proposta de preço contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção automotiva em geral (preventiva, corretiva e serviço de guincho), com
fornecimento de peças, componentes e acessórios.

ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO
Fornecimento
parcelado
de
peças e acessórios automotivos
originais e/ou genuínos, novos,
de primeiro uso, necessários à
manutenção da frota de veículos
do TRE/RR. 12 meses
Serviços de manutenção em
geral incluindo socorro mecânico
e guincho/reboque (terrestre) dos
veículos que compõem a frota do
TRE/RR. 12 meses

UND

VALOR UNIT

DESC%

VALOR TOTAL

UND

R$ 144.000,00

35,00%

R$ 93.600,00

50,00%

R$ 48.000,00

7.800,00

R$ 96.000,00

UND

4.000,00

Total da Proposta

R$ 141.600,00

(Cento e quarenta e um mil e seiscentos reais)
2- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a partir de sua apresentação, podendo ser renovada por igual e superior
período. O prazo de garantia do produto: (observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência);
3- Dados Complementares da Empresa: Representante Legal: Elivando Araujo de Azevedo Cargo: Sócio
Administrador Banco: Banco Itaú Agencia: 6296 C/C: 18881-3
4- O contrato terá vigência pelo período de 12 (meses), podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n.
8.666/93.
4- Declarações: Declaramos que estão incluídos no valor da proposta todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto. Declaramos que a proposta atende a todas as condições
estabelecidas pelo edital e seus anexos

ELIVANDO ARAUJO DE AZEVEDO – ME
Cnpj: 12.472.712/0001-92
Rua das Colheiras - Letra A - Nº 70 – Cidade de Deus 69099-414 – Manaus – AM
Fone: (92)98123-7152
E-mail: super.diesel@outlook.com.br

1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA –TRE/RR
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
DECLARAÇÃO

A empresa SUPER DIESEL - ME, CNPJ 12.472.712/0001-92, com sede à Rua das colhereiras, Nº 70A - Cidade
de Deus, Manaus-Am, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) DALBERSON CRUZ GUEDES,
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 11378875, emitida pelo SSP AM e do CPF/MF n.º
567.628.012-34, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico nr. 05/2021, DECLARA :
Apesar de nossa empresa esta localizada na cidade de Manaus, daremos todo suporte necessário para o bom
cumprimento do contrato.
Comunicamos, que também possuímos uma filial na Cidade Boa Vista-RR , com sede na Rua Doutor Paulo
Coelho Pereira, n 695 ( São Vicente), para o melhor desenvolvimento do contrato.
Caso o excelentíssimo pregoeiro solicite documentação complementar referente as informações acima, estaremos
a seu dispor para sanar quaiquer duvida, e deixarmos tudo transparente a este processo licitatório.

MANAUS 12.02.2021.

SUPER DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – EIRELI

Cnpj: 12.472.712/0001-92
Rua das Colheiras - Letra A - Nº 70 – Cidade de Deus 69099-414 – Manaus – AM Fone: (92)98123-7152
E-mail: dalbersonsuperdiesel@gmail.com

