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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 

70.040-020 – DF 

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos 

estabelecidos no PregãoEletrônico 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 Qtde. Und. Descrição 
Marca/ 

Modelo 

PU 

(R$) 
PT (R$) 

27 347.200 UN 

Caneca plástico escolar, ideal para compor a 

merenda escolar, material resistente e suporta 

bebidas quentes, possuindo alça para transporte 

seguro. material: plástico atóxico de alta resistência 

.medidas aproximadas de 

:11cmx8cmx8,5cm.capacidade: 330ml.Paredes 

internas e externas lisas; Sem reentrâncias ou 

ressaltos; Atóxica e pigmentação homogênia em 

toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto a 

metais pesados, Possibilidade de lavagem em 

máquina lava louças; Resistente à temperatura de 

100º Celsius, por no mínimo20 minutos. Cores: 

variadas - Azul, vermelho, verde, amarelo, laranja - 

Produto livre de bisfenoal-A (Bpa) 

HBA 1,55 538.160,00 

28 86.800 UN 

Caneca plástico escolar, ideal para compor a 

merenda escolar, material resistente e suporta 

bebidas quentes, possuindo alça para transporte 

seguro. material: plástico atóxico de alta resistência 

.medidas aproximadas de 

:11cmx8cmx8,5cm.capacidade: 330ml.Paredes 

internas e externas lisas; Sem reentrâncias ou 

ressaltos; Atóxica e pigmentação homogênia em 

toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto a 

metais pesados, Possibilidade de lavagem em 

máquina lava louças; Resistente à temperatura de 

100º Celsius, por no mínimo20 minutos. Cores: 

variadas - Azul, vermelho, verde, amarelo, laranja - 

Produto livre de bisfenoal-A (Bpa) 

HBA 1,55 134.540,00 

34 1.735 UN 
Colher maciça em polietileno – medindo 

aproximadamente entre 60 e 65 cm de 

comprimento colher plana  

K.P. 
26,54 46.046,90 

35 1.450 UN 
Concha Grande alumínio n° 16 – medidas 

aproximadas , diâmetro 16 cm comprimento do 

cabo 50 cm - acabamento reforçado  

ASJ 21,75 31.537,50 

61 4.000 UN 
Jarra De Plástico 2L - Com Tampa E Alça 

.Matéria-Prima: Polipropileno. Dimensões 

Aproximadas: (Dxa): 13 cm X 22Cm 

P.R. 8,44 33.760,00 
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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, contados a partir da 

retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato. 

Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.Dados bancários: 070- BRB- Agencia 058 Conta 

Corrente: 600238-3   

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)] comprovadamente novo (s) e sem uso, 

uma vez quenão será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reutilizado(s) ou 

reformado(s). (CONFORME OCASO) 

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 

execução doobjeto. 

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 nº39.860, 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 Leidistrital 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 recursos naturais; 

 que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; 

 que possuam certificação de procedência de produtos.  

Taguatinga - DF, 08 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Item Qtde. Und. Descrição 
Marca/ 

Modelo 

PU 

(R$) 
PT (R$) 

80 368000 UN 
Prato Merenda Escolar Azul Bic 600Ml Reforçado 

Produto Livre De Bisfenol-A (Bpa).Dimensão 

aproximada: ( Comp X Larg X Alt ):21,0 cm 

X21,0 cm X 2,9 Cm 

HBA 2,13 783.840,00 

81 92.000 UN 
Prato Merenda Escolar Azul Bic 600Ml Reforçado 

Produto Livre De Bisfenol-A (Bpa).Dimensão 

aproximada: ( Comp X Larg X Alt ):21,0 cm 

X21,0 cm X 2,9 Cm 

HBA 2,13 195.960,00 

TOTAL: Um milhão setecentos e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos 1.763.844,40 


