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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 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: 

 

R$47.746,08 (Quarenta e sete mil setecentos e quarenta e seis reais e oito centavos) 
 
Declaramos que esta proposta tem validade de 60 dias corridos, contados da data de abertura da 
licitação. 
O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até 30 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 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 nº4.770/2012, 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; 

Item Descrição Und. Qtde. 
Marca/ 

Modelo 

PU 

(R$) 
PT (R$) 

38 

Dinheirinho de brinquedo Pacote com 100 
unidades. Dimensões do Produto (Altura 
41mmX Largura 100mm x Profundidade 01 
mm. Fabricado com Resina  
TERMOPLÁSTICA  ATÓXICA. 

PCT 598 PM  R$4,16 R$2.487,68 

63 

Palitos de Picolé com ponta redonda-Palitos 
de madeira com ponta redonda. Dimensões 
estimadas: 2 cm de comprimento e 1 cm de 
Largura. Composição/ material: Madeira 
(Pacote com 100 unidades) 

PCT 5.160 E.A R$3,18 R$16.408,80 

65 

Palito de Picolé Colorido com ponta redonda 
Palitos de madeira com ponta redonda. 
Dimensões estimadas: 2 cm de comprimento 
e 1 cm de largura. Composição/ material: 
Madeira diversas cores (vermelho, azul, 
amarelo e verde) (Pacote com 50 unidades) 
ITEM COTA RESERVADA - 25% 

PCT 4.940 T.O R$5,84 R$28.849,60 
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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. 

 

 
-  

Taguatinga - DF, 14 de março de 2022. 
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A  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - SUAG/SEEDF 

 
 
 

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. 

PROCESSO: 00080-00122058/2020-77 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: Nº 08/2022 

LICITANTE: Ponto do Artesão Comércio e Distribuição Ltda. 

CNPJ/CPF: 01.299.218/00015-51 

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 07.362.623/001-80 

REPRESENTANTE LEGAL: Rosanete Rosa de Paula Laurindo 

CPF: 185.106.391-91 

 

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, 

declara que não incorre 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 

 

 

Taguatinga - DF, 14 de março de 2022. 

 

 
 

 

 


