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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL. 
  
À 
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 QTDE 
TOTAL 

UNID ESPECIFICAÇÃO  MARCA E 
MODELO 

VALOR 
UNITARIO 

VALTOR 
TOTAL 

21 150 150 UNIDADE Caixa plástica 
fechada ( com 
tampa),aprox.180 
litros, medidas 
aproximadas 
:(50cmx80cmx50cm), 
material polietileno 
cor branca. 
 

Bolivar  
255 

240,00 36.000,00 

 
 
 
-Item 21 
Caixa plástica. 
Caixa plástica fechada ( com tampa),aprox.180 litros, medidas aproximadas :(50cmx80cmx50cm), material polietileno cor 
branca. 
Marca: Bolivar  
Fabricante: Bolivar 
Modelo / Versão: Caixa plástica fechada com tampa 180 litros 255. 
Quantidade 150 unidades.  
Valor unitário do produto R$ 240,00. 
Valor total R$ 36.000,00. 
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*Imagem ilustrativa do modelo, material será entregue na cor branca como solicitado em edital. 
 
www.bolivarplasticos.com.br  
 
 
Declaramos que esta proposta tem validade de 120 dias corridos, contados da data de abertura da licitação. 
O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até (20) dias úteis, 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. 
Declaro que entregarei os materiais comprovadamente novo e sem uso, uma vez que não será aceito material, 
reutilizado e/ou reformado.(CONFORME O CASO) 
 
Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes 
daexecução do objeto. 
DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstosno 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 AssociaçãoBrasileira 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 pororganismos nacionais 

ou internacionais;  
d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menorvolume 

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, signifiquemeconomia 

no consumo de recursos naturais;  
g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;  
h) que possuam certificação de procedência de produtos  
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Material de acordo com o TERMO DE REFERENCIA garantia e prazo de entrega, observados os parâmetros mínimos. 
Declaramos: Preço de mercado, fixo e irreajustável, vigente na data da abertura do Pregão para o objetivo licitado, expresso 
em Real, inclui todas as despesas, de qualquer natureza (frete, impostos, seguro e etc.) 

Produto com garantia de qualidade, caso constar defeito de fabricação faremos a reposição do material. 

Banco do Brasil Agência: 766-8 Conta Corrente: 10.1166-9 
Proposta com validade de 120 dias 
Prazo de entrega 20 dias  
Garantia contra defeito de fabricação total 
Prazo de Pagamento 30 dias  
Frete conforme edital 

 
Leme, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Yuri Lavezzo Bortholin. 
TY BORTHOLIN COMÉRCIAL LTDA-ME 
CNPJ 05.291.541/0001-30 IE 415.121.610.110 
Rua Dos Operários, 148 – Barra Funda.  
Leme – SP CEP 13.617-210  
Fone: (19) 3571-1885 / 7807-2062 
tybortholin@uol.com.br 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


