
UF: MG

RG: M6.995.728
ESTADO CIVIL:

CASADO
CASADO

DATA DO PREGÃO: 11/03/2022

ITEM RESUMO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EDITAL QTD UNIDADE MARCA FABRICANTE MODELO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

59 CANETINHA

HIDROCOR 12 CORES

Usabilidade Atividades e escolar.

Composição Resina termoplástica, carga à base de água, corantes e 

umectantes, pavio de acetato e ponta de fibra de poliéster.

Espessura Traço: 1,0mm

Tipo de ponta Redonda

Indicação de uso Não recomendado para crianças de até 03 (três) 

anos de idade por conter partes pequenas que podem ser engolidas 

ou aspiradas. Registro Inmetro: 000601/2012

              2.990 EST  LEO&LEO 12C R$ 3,9200 11.720,80R$                            

 R$                                            11.720,80 

Márcio Pereira
CPF: 768.371.306-68 Belo Horizonte, 23/03/2022

Diretor Administrador

CONTATO (FONE): 

(31) 3665-6550

E-MAIL:  licitacao@wmsolutions.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO FORNECEDOR PARTICIPANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 

WM SOLUTIONS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 

40.660.759/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

004136679.00-49

 ENDEREÇO   RUA CASTELO DE SINTRA, 910 - LOJA 1 - CASTELO CEP 31.330-200
MUNICÍPIO  

BELO HORIZONTE

RESPONSÁVEL LEGAL: MÁRCIO PEREIRA CPF: 768.371.306-68

BANCO Nº:   001 - BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA 1222-X    | CONTA CORRENTE: 59774-0
INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL BRASILIA MENOR PREÇO POR ITEM

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$11720,8 (ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE MIL E OITENTA CENTAVOS) 

Declaramos: 

- que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

- que os materiais serão entregues novos (sem uso), uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s); 

- que atendemos aos 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.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Entrega: 30 (trinta) dias.

Nº DO CERTAME: 08/2022 Nº DO PROCESSO: 00080-00122058/2020-77 PREGÃO

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 08/2022-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:

 R$                                                                11.720,80 


