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Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Diretoria de Deflagração das Licitações 

Pregão Eletrônico Nº 08/2022 
Processo Nº 0080-00122058/2020-77 – UASG: Nº 450432 

Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos, consoante especificações referidas no Anexo I, para o uso dos estudantes com 

deficiência, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com comportamento de Altas Habilidades/Superdotação, nos serviços 
prestados pelas Salas de Recursos das Unidades de Ensino e da Escola Bilíngue de Surdos da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.   

Critério de Julgamento: Menor Preço do Item. 
 

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 
08/2022-SUAG/SEEDF, 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: 
 
1 - Identificação do Licitante 
Razão Social: COMAP – Comércio de Equipamentos Educacionais LTDA 
CNPJ: 00.533.784/0001-13 
Endereço completo: Rua David Geronasso nº 1490 – Boa Vista – Cep 82560-360 – Curitiba – Paraná 
Telefone: (41) 3356-2956 
Insc. Estadual: 10004260-63 
Insc. Municipal: 0000360808-6 
 

Item Qtde. Descrição Unid. Marca/Fabricante Vl. Unitário Vl. Total 

18 516 Corda de pular (5m) 

Pula corda Infantil, 1 Unidade acondicionada em 
embalagem plástica. Material: Corda de Sisal e Pinus 

(Madeira de Reflorestamento) Comprimento da corda: 5 

mts Embalagem Individual; Validade: Indeterminada 
Indicado Para Crianças Acima de 9 Anos. 

UNID. Maxi Toys 

Modelo 
CP5 

 

R$ 10,00  R$ 5.160,00 

19 516 Corda de pular individual (2m) 

Corda De Pular Individual Com Cabo. Informações 

Técnicas: - tamanho: 2m - material: nylon - cabo: 
madeira Indicado Para Crianças Acima de 4 Anos. 

UNID. Maxi Toys 

Modelo 

CP2 
 

R$ 5,00 R$ 2.580,00 

25 1.950 Mini Cones plásticos 

Cone 23 cm de plástico vazado, prático, fácil de carregar 

e manusear (base 13 x 13 cm); composto PVC; Cores 
sortidas. Material Plástico rígido; 

UNID. Maxi Toys 

Modelo 

Cone Linha 2022 

R$ 4,22 R$ 8.229,00 

49 318 Jogo de memória tátil 

Quantidade de peças: 20; ∙ Matéria prima: 

Confeccionado em polipropileno, em alto contraste, com 
desenhos de figuras geométricas (em alto relevo); ∙ 

Dimensão das peças: 50 mm X 50 mm X 4 mm; ∙ 
Acondicionamento: caixa do mesmo material em 

dimensões proporcionais ao tamanho do material, com 

tampa e nome do material escrito em Língua Portuguesa 
brasileira e impresso em tinta e em Braille; ∙ Para as 

medidas especificadas será aplicada tolerância de até ± 

2,5%. 

UNID. Maxi Toys 

Modelo 

Ref. 25 

R$ 40,00 R$ 12.720,00 

VINTE OITO MIL SEISCENTOS OITENTA NOVE REAIS R$ 28.689,00 

A - A Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  
A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e aceitação de todas as condições expressas no 

edital. 

B - Nos preços declaramos que nossa proposta está com todos os custos já calculados no preço do produto, inclusive o ICMS com 
destino ao Município de  Brasília – Estado Distrito Federal os preços levantados levam em consideração produtos da melhor 

qualidade disponíveis no mercado nacional, devendo os fornecedores participantes se aterem as definições exigidas na referência 
dos itens e quantidades, valores e qualidade. 
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C - Prazo de Entrega: A entrega, que será supervisionada pela Comissão de Recebimento de Materiais da SEEDF, deverá ser 

realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de assinatura do Contrato 
C1 – Local de Entrega: A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, exceto 

feriados, na Gerência de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (GEAL/SEEDF), localizada na 
Unidade III, Setor de Áreas Públicas (SAP), Lote “E”, CEP 71.215-000 – Brasília/DF, telefones (61) 3901-6094 e 3901- 2589. 

D – Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 

desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento 
E - Dados Bancários: Banco Bradesco: Agencia: 1197-5 Conta Corrente: 40.550-7 

F – Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta 

está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

G - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata 

no Diário Oficial do Município. 
 

Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital. 

 

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

será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s). (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 utilização 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. 
 

Responsável pela assinatura do Contrato (EXIGÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS):  
Nome: Mariléia Leal dos Santos 

RG: 4.660.216-1 SSP/PR / CPF: 647.685.119-5 
Data nascimento: 12/07/1967 

Endereço residencial completo com CEP: Rua David Geronasso Nº 1490 – Bairro Boa Vista – Cep 82560-360 – Curitiba – 

Paraná.  
E-mail pessoal e institucional: marileia.leal@terra.com.br 

Fone pessoal e institucional: (41) 3357-4472 (41) 999571579 
 

Curitiba 11 de março de 2022 

 
 

Atenciosamente,  

 
 

 
 

COMAP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 

CNPJ: 00.533.784/0001-13 
Mariléia Leal dos Santos 

Proprietária 
RG: 4.660-216-1 SSP/PR 

CPF: 647.685.119-53 
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