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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF 

Edital de Licitação Pregão Eletrônico Nº 04/2022 

Processo: 00080-00245513/2021-92 

Sistema de Registro de Preços 

 

Data da Realização: 31 de Janeiro de 2022  

Hora da Sessão Pública: às 10h:00min 

Site: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Código da Uasg: 450432 

Tipo: menor Preço por item 

Modo: ABERTO 

 

OBJETO:  Registro de Preços para eventual para eventual aquisição de materiais e equipamentos diversos, a fim 

de atender as demandas as necessidades das Unidades Escolares, bem como das Unidades Administrativas da 

Secretaria de Estado de Educação 

 

 

                                                                                         DADOS DA EMPRESA 

Razão Social:  IMPACTO LICITAÇÕES & NEGÓCIOS EIRELI – ME 

CNPJ/MF: 30.554.421/0001-25 

Endereço: 10.727.833-2 

Telefone: Avenida Ingá, Qd. 38-A, Lt. 04, Sala 03 – Vila Brasília – CEP: 74.911-430 – Aparecida de 

Goiânia/GO. 

E-mail: impactolicitacoesnv@gmail.com 

Banco: 001-BB Agência 4888-3 Conta Corrente  8.691-6 

DADOS DO SIGNATÁRIO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome do Representante Legal  Vanilde de Oliveira Santana Souza 

Cargo/Função: Procuradora/Representante 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Montalvânia/MG  

Registro Geral: 3.668481 Órgão Expedidor DGPC/GO CPF/MF: 869.029.201-

25 

 

 Prezados Senhores, 

 

  A empresa IMPACTO LICITAÇÕES & NEGÓCIOS EIRELI – ME, com sede na cidade de Aparecida de 

Goiânia/Go, à Av. Ingá, Qd. 38-A, Lt. 04, Sala 03 – Vila Brasília, inscrição no CNPJ/MF sob o nº 30.554.421/0001-25, 

Fone: (62) 3519-5721, e-mail: impactolicitacoesnv@gmail.com, tendo examinado o Edital, vem a presente 

apresentar proposta para fornecimento dos produtos, em conformidade com Edital mencionado, conforme 

planilha abaixo, referente ao Pregão Eletrônico 4/2022 - SRP acima supracitado, conforme itens abaixo 

relacionados, conforme consta no Edital do pregão Nº4/2022, nas seguintes condições: 

  

 

I TEM UNID QUANT OBJETTO  -  ANEXO II-A DA PROPOSTA PREÇO UNT. R$ P. TOTAL R$ 

29 UNID 347.200 Colher de mesa em material plástico rígido 

atóxico, tipo para merenda escolar, 

acabamento polido , resistência a temperatura 

de 100 °C por 30 minutos, nas dimensões 

aproximadas de 16cm x 3,5 .Características 

adicionais, colher lisa, utilizada para merenda 

escolar em cores: variadas - azul - vermelho - 

verde amarelo – laranja. Marca: ERCAPLAST. 

0,50  173.600,00  

      

40 UNID 347.200 Tigela sopeira em plástico 350ml.cumbuca 

plástica. material polipropileno, atóxico. 

1,44 499.968,00 
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paredes internas e externas lisas sem 

reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na 

base. pigmentação homogênea em toda 

peça. acabamento polido brilhante .Com 

super resistência, a peça vai à lava-louças, e 

suporta temperaturas de -10 a 80°C , resistência 

a temperatura 100ºc por 20 minutos. dimensões 

aproximadas: comprimento da aba 10 mm, 

altura 35,5 mm, diâmetro interno da boca 115 

mm, diâmetro externo 133 mm, diâmetro base 

65 mm, espessura 2,5 mm. capacidade 350 ml - 

Formato interno arredondado e empilhável, 

Marca: ERCAPLAST. 

41 UNID 86.800 Tigela sopeira em plástico 350ml.cumbuca 

2.plástica. material polipropileno, atóxico. 

paredes internas e externas lisas sem 

reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na 

base. pigmentação homogênea em toda 

peça. acabamento polido brilhante .Com 

super resistência, a peça vai à lava-louças, e 

suporta temperaturas de -10 a 80°C , resistência 

a temperatura 100ºc por 20 minutos. dimensões 

aproximadas: comprimento da aba 10 mm, 

altura 35,5 mm, diâmetro interno da boca 115 

mm, diâmetro externo 133 mm, diâmetro base 

65 mm, espessura 2,5 mm. capacidade 350 ml - 

Formato interno arredondado e empilhável. 

Marca: ERCAPLAST. 

1,44 124.992,00 

 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$:  798.560,00 (Setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta Reais). 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: 

 

Declaramos que valor proposto estão inclusos todos custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos, encargos sociais, comerciais, tributários, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e encargos, 

impostos taxas e demais custos incidentes, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

Validade da Proposta:  60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação; 

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de fornecimento; 

Local de Entrega:  Gerencia de almoxarifado SAISAP  lote E. CEP: 71215-000, Fone: 3901-3097;  

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, relativamente a defeitos de 

fabricação, imperfeições e má qualidade. 

Pagamento: conforme edital.  

Declaro que entregarei o material OU equipamento comprovadamente novo e sem uso; 

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no 

Pregão Eletrônico n.º 4/2024-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos. 

Declaro que não incorremos nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no 

art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as 

penas da lei. 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: constituídos por material 

reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT; que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares; que não contém substâncias 

perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais; 

acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor 

volume possível; que funcionem com baixo consumo de energia ou de água; que sejam potencialmente 

menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de 
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recursos naturais; que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; que possuam certificação de 

procedência de produtos. 
Declaramos que os produtos ofertados são novos de primeira qualidade. 

Procedência: Nacional; 

Declaramos, sob as penalidades da Lei, que a empresa Impacto Licitações e Negócios Eireli-ME, da qual sou 

representante credenciada, não enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei 

13.303/2016. 

Declaramos que não possuímos qualquer parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou 

ainda que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro do Ministério Público do Trabalho, nos 

cargos de direção e chefia, ou exercentes de função gratificada da mesma natureza, bem como seus agentes 

políticos. 

 Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 

as exigências do Edital, tendo sido elaborada de maneira independente. Fazendo jus, aos requisitos do art. 3º da 

LC nº 123/2006, quanto aos benefícios previstos nessa lei.   I. 

Declaramos ainda, que aceitamos, e submetemos com todo edital e seus anexos. 

 

 

  

Aparecida de Goiânia, 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

IMPACTO LICITAÇÕES & NEGÓCIOS EIRELI - ME 

P.p Vanilde de Oliveira Santana Souza 

Procuradora/Representante 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Edital de Licitação Pregão Eletrônico Nº 04/2022 

Processo: 00080-00245513/2021-92 

Sistema de Registro de Preços 

 

Data da Realização: 31 de Janeiro de 2022 

Hora da Sessão Pública: às 10h:00min 

Site: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Código da Uasg: 

Tipo: menor Preço por item 

Modo: ABERTO 

 

OBJETO:  Registro de Preços para eventual para eventual aquisição de materiais e equipamentos diversos, a fim 

de atender as demandas as necessidades das Unidades Escolares, bem como das Unidades Administrativas da 

Secretaria de Estado de Educação 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, sob as penalidades da Lei, que a empresa A empresa IMPACTO LICITAÇÕES & 

NEGÓCIOS EIRELI – ME, com sede na cidade de Aparecida de Goiânia/Go, à Av. Ingá, Qd. 38-A, Lt. 04, 

Sala 03 – Vila Brasília, inscrição no CNPJ/MF sob o nº 30.554.421/0001-25, Fone: (62) 3519-5721, e-mail: 

impactolicitacoesnv@gmail.com, da qual sou representante credenciada abaixo assinada, não enquadra 

em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei 13.303/2016. 

 

 

 

Aparecida de Goiânia, 03 de fevereiro  2022 

 

 

 

IMPACTO LICITAÇÕES & NEGÓCIOS EIRELI - ME 

P.p Vanilde de Oliveira Santana Souza 

Procuradora/Representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


