
 

 

 
 

ANEXO II AO EDITAL –  PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
À 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Ediİcio Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 –DF 
 
Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no 
Pregão Eletrônico SRP n.º 4/2022-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir 
integralmente. 
 
Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos 
Anexos. 
 
Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo: 

 

ITEM UND QTD DESCRIÇÃO MARCA VALOR  TOTAL 

05 UND 538 Assadeira cozinha comercial, material alumínio reforçado, 
tamanho grande, formato retangular, medidas aproximadas 
de : altura 4 cm, largura 36 cm, comprimento 62 cm, 
espessura 1mm 

 

MSR 24,99 13.444,62 

32 UND 1.662 Colher Profissional em Silicone - Medidas Aproximadas: 
Comprimento: 36 cm - Largura: 7 cm ,Profundidade colher: 
2,5 Espessura cabo: 2 cm, Espessura colher: 6 mm 

 

CL 15,99 26.575,38 

37 UND 700 Concha média alumínio n° 10 – medidas aproximadas , 
diâmetro 10 cm , comprimento do cabo 35 cm - acabamento 

ALOESTE 10,90 7.630,00 



 

 

reforçado 

 
47 UND 1.400 Espátula, material silicone, comprimento aproximado de : 29 

cm, aplicação cozinha 

 

CL 11,00 15.400,00 

50 UND 1.438 Faca 12 polegadas chef/açougueiro - profissional. em aço 
inox especial. cabo de polipropileno com proteção 
antimicrobiana que inibe o crescimento de bactérias e 
fungos, cor branco. lâmina em aço inox 12' com fio liso. 
medidas aproximadas : comprimento: 45,5cm largura: 7,7cm 
altura: 3,1 cm 

 

CL 21,90 31.492,20 

52 UND 200.000 Faca de mesa com serra: em aço inox, com cabo em 
polipropileno - sem ponta - comprimento total aproximado 
20cm, comprimento da lâmina de aproximadamente 9cm 

GOLDEN 1,59 318.000,00 



 

 

 
53 UND 50.000 Faca de mesa com serra: em aço inox, com cabo em 

polipropileno - sem ponta - comprimento total aproximado 
20cm, comprimento da lâmina de aproximadamente 9cm. 

 

GOLDEN 1,59 79.500,00 

54 UND 2.100 Faca, material lâmina: aço inoxidável, material cabo: 
policarbonato injetado, tamanho: 8 pol, aplicação: cortar pão 
- dimensão aproximada de : 32 x 3 x 2 cm; 

CL 8,90 18.690,00 



 

 

 
55 UND 1.680 Frigideira, aço inoxidável, funda, dimensão aproximadas 

entre 24 cm a 30 cm, aço inoxidável, com tampa. 

 

GP 95,00 159.600,00 

56 UND 420 Frigideira, aço inoxidável, funda, dimensão aproximadas 
entre 24 cm a 30 cm, aço inoxidável, com tampa. 

 

GP 95,00 39.900,00 

62 UND 3.200 Jarra, material: plástico resistente , capacidade: 5 l, com 
tampa , incolor 

 

PLASUTIL 29,00 92.800,00 

63 UND 800 Jarra, material: plástico resistente , capacidade: 5 l, com 
tampa , incolor 

PLASUTIL 29,00 23.200,00 



 

 

 
64 UND 3.200 Leiteira, em alumínio, capacidade 5 litros - com alça em 

material plástico resistente e reforçada 

 

MSR 28,00 89.600,00 

65 UND 800 Leiteira, em alumínio, capacidade 5 litros - com alça em 
material plástico resistente e reforçada 

 

MSR 28,00 22.400,00 

70 UND 1.680 Panela de Pressão 20 Litros, com anel de vedação de silicone, 
cabos anatômicos em baquelite e sistemas de segurança. 
Material: alumínio polido, válvula de segurança, tampa com 
fechamento externo. Dimensões mínimas: Altura: 38cm 
Largura: 35,5cm Profundidade: 38cm Peso: 5,196kg 

 

EIRILAR 359,00 603.120,00 

71 UND 420 Panela de Pressão 20 Litros, com anel de vedação de silicone, 
cabos anatômicos em baquelite e sistemas de segurança. 

EIRILAR 359,00 150.780,00 
 



 

 

Material: alumínio polido, válvula de segurança, tampa com 
fechamento externo. Dimensões mínimas: Altura: 38cm 
Largura: 35,5cm Profundidade: 38cm Peso: 5,196kg 

 
75 UND 1.680 Peneira com tela em formato oval confeccionada em aço 

inox. Dimensão aproximada : 25 cm a 30 cm de diâmetro 

 

G. MIX 19,00 31.920,00 

76 UND 420 Peneira com tela em formato oval confeccionada em aço 
inox. Dimensão aproximada : 25 cm a 30 cm de diâmetro 

 

G. MIX 19,00 7.980,00 

105 UND 2.100 Bandeja Plástica Matéria-Prima: Polipropileno Dimensões 
aproximadas: (Cxlxa): 60,5X40X9,2Cm Capacidade: 17 Litros 

 

SANTANA 27,90 58.590,00 

108 UND 1.120 Panela de pressão Profissional Polida por fora e lixada por 
dentro, Fechamento Externo com 5 Sistema de Segurança. 
Dimensões aproximadas: Espessura 3,5 Mm, Capacidade 12 
lts. 

EIRILAR 295,00 330.400,00 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 UND 280 Panela de pressão Profissional Polida por fora e lixada por 

dentro, Fechamento Externo com 5 Sistema de Segurança. 
Dimensões aproximadas: Espessura 3,5 Mm, Capacidade 12 
lts. 

 

EIRILAR 295,00 82.600,00 

TOTAL: DOIS MILHÕES SEISCENTOS E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS       R$ 2.603.622,20 



 

 

 
 
 
 
Declaramos que esta proposta tem validade de 60(sessenta) dias corridos, contados da data de abertura 
da licitação. 
 
O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até 15(QUINZE) dias úteis, contados a 
partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato. 
Apresento garanƟa conforme estabelecido no Anexo I do edital. 
 
Declaro que entregarei os matérias [OU equipamentos e/ou peças] comprovadamente novos e sem 
uso, uma vez que não seráão aceitos materiais / equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados 
ou reformados. 
 
(CONFORME O CASO) 
 
Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto. 
 
DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa 
bens: 
 
a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas –ABNT; 
b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por 
organismos nacionais ou internacionais; 
d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a uƟlização de material reciclável, com o menor 
volume possível; 
e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água; 
f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem 
economia no consumo de recursos naturais; 
g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; 
h) que possuam certificação de procedência de produtos. 
 
 
 

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2022. 

 
___________________________ 

Santana Werneck Comercial Eireli 
José Faustino Santana Weneck 

CPF: 088.098.896-73 
 
 
 
 


