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DISTRITO FEDERAL  

MUNICÍPIO DE BRASÍLIA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N° 14/2022 

EMPRESA: MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME 

     CNPJ: 27.895.281/0001-44   I.E: 258.349.816 

ENDEREÇO: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, IMIGRANTES, SL 03, TURVO/SC – CEP: 88.930-000 

FONE: (0xx48) 3525-1022 

 E-MAIL: licitacao@digiplus.com.br ou licita@digiplus.com.br  

DO OBJETO  

OBJETO: Aquisição de bens permanentes para as escolas públicas sendo equipamentos diversos e 

outros materiais para atender as necessidades das Unidades Escolares, bem como das Unidades 

Administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. 

 

Planilha de Preços do Edital de Pregão Eletrônico n° 14/2022 

PROPOSTA DE PREÇO 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

26 552 UND VENTILADOR DE PAREDE Especificação: 

com no mínimo 1 (uma) hélice com 3 pás, com 

diâmetro mínimo de 50 cm e máximo 55cm. 

Base de fixação à parede em aço carbono. Tubo 

de fixação:comprimento do tubo de 150 a 170 

mm (tolerância de ± 2,5%). Canopla de 

acabamento injetada em poliamida, na cor 

preta, para cobrir a base de fixação naparede. 

Capa envoltória do motor (carcaça) em 

poliamida injetada na cor amarelo escolar, 

referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). 

Mancal com rolamento. Oconjunto de suporte 

mais o tubo de fixação deverão suportar 5 

(cinco) vezes a massa nominal do produto sem 

qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e 

acarcaça dotado de articulação com parafuso 

metálico e borboleta que permita a regulagem 

da articulação no sentido vertical do conjunto 

motor e hélices,provido de mola para 

sustentação do peso do equipamento ou de 

trava mecânica. O equipamento deve ser dotado 

VENTISOL 

MODELO: 

VOP 50 

COMERCIAL 

R$ 195,00 R$ 107.640,00 
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de grade de proteção de acordo com 

osrequisitos de segurança da IEC 60335-2-80, 

independente da altura em que for instalado. As 

grades deverão ser em aço, com diâmetro no 

mínimo de 55cm e nomáximo 60cm, com 

acabamento em pintura eletrostática na 

Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 

(Cartelas Munsell). Fixação da grade com 4 

parafusosmetálicos. As grades não poderão ser 

removidas sem o uso de ferramentas. Deverá 

possuir motor elétrico “monovolt”. O aparelho 

deverá apresentar Classe IIde isolação (isolação 

dupla), que deverá ser comprovada pela 

etiqueta de dados técnicos. A voltagem do 

equipamento deverá seguir o padrão utilizado 

em cadaregião geográfica do país. Os 

equipamentos deverão apresentar controle de 

velocidade tipo rotativo, com no mínimo 3 

(três) níveis de velocidade (baixa, médiae alta). 

O acionamento deverá ser do tipo “controle de 

parede”. Os equipamentos deverão respeitar o 

nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 

m³/s W/mpara as velocidades. DEVE 

POSSUIR SELO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA. Prazo mínimo 12 MESES. 

alimentação 110 e 220 volts . Prazo mínimo 

degarantia: 12 (doze) meses 

35 285 UND BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 

COM CAPACIDADE PARA 18 A 20 

LITROS, Especificação: Medidas aproximadas: 

Altura (Centímetros) 0.91 Largura 

(Centímetros) 0.44 Profundidade (Centímetros) 

0.7 Cor Branca/Vermelha Garantia em Meses 6 

Itens Inclusos Batedeira, cuba e 3 batedores 

espiral, raquete e globo Peso do Produto (KG) 

60 Material do Produto Aço Carbono com 

Pintura Epóxi, inox e polipropileno Potência 

Motor Motor ½ Voltagem 127/220 Possuem 

grade de segurança que impede o acesso das 

mãos do usuário nas partes móveis do 

equipamento enquadrando-se com as normas do 

Ministério do Trabalho. - A fixação da tampa é 

feita através de um sistema isento de 

MANÁ 

MODELO: 

BPM 20 ST ½ CV 

R$ 4.799,00 R$ 1.367.715,00 
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interferências de vibrações oriundas do motor e 

do ambiente externo aumentando sua segurança 

e sua higiene. Possuir variações de velocidades 

projetadas de forma a atender a produção de 

uma gama ampla de diferentes tipos de massas 

e batidos; além de funcional o sistema é prático 

e de baixa manutenção. Deverá conter todos os 

componentes necessários para o seu 

funcionamento. 

36 71 UND BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 

COM CAPACIDADE PARA 18 A 20 

LITROS, Especificação: Medidas aproximadas: 

Altura (Centímetros) 0.91 Largura 

(Centímetros) 0.44 Profundidade (Centímetros) 

0.7 Cor Branca/Vermelha Garantia em Meses 6 

Itens Inclusos Batedeira, cuba e 3 batedores 

espiral, raquete e globo Peso do Produto (KG) 

60 Material do Produto Aço Carbono com 

Pintura Epóxi, inox e polipropileno Potência 

Motor Motor ½ Voltagem 127/220 Possuem 

grade de segurança que impede o acesso das 

mãos do usuário nas partes móveis do 

equipamento enquadrando-se com as normas do 

Ministério do Trabalho. - A fixação da tampa é 

feita através de um sistema isento de 

interferências de vibrações oriundas do motor e 

do ambiente externo aumentando sua segurança 

e sua higiene. Possuir variações de velocidades 

projetadas de forma a atender a produção de 

uma gama ampla de diferentes tipos de massas 

e batidos; além de funcional o sistema é prático 

e de baixa manutenção. Deverá conter todos os 

componentes necessários para o seu 

funcionamento. 

MANÁ 

MODELO: 

BPM 20 ST ½ CV 

R$ 4.799,00 R$ 340.729,00 

     PREÇO TOTAL  R$ 1.816.084,00 

Valor Total por Extenso: Um milhão, oitocentos e dezesseis mil e oitenta e quatro reais. 

Garantia: 12 (doze) meses após entrega mediante Nota Fiscal. 

Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de:  60 (sessenta) dias corridos contados da data 

de abertura da licitação. 
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Local e Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. 

Conforme Autorização de Fornecimento ou Empenho. 

 

Assistência Técnica: 

Ventisol: 

Amaral utilidade 

Endereço: Quadra 31 Conjunto 23, nº03 

Estado: DF 

Cidade: Brasília 

Bairro: Paranoá 

Telefone: (61) 99184-6364 

 

Maná: 

Carlos Empresa Oliveira 

Endereço: Sudoeste 304, St. Sudoeste - Brasília, DF, 70673-407. 

Telefone: 55 61 9215-1413 

 

Declaro que entregarei os materiais OU equipamentos e/ou peças comprovadamente novos e sem uso, uma 

vez que não serão aceitos materiais/equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados. 

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade Pregão Eletrônico nº 

14/2022, apresentando a seguinte proposta financeira para fornecimento dos itens abaixo: 

Preços Cotados: Todos os preços cotados são absolutamente líquidos, já inclusos todas as despesas que 

influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer 

natureza e todos os ônus diretos e indiretos. 

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; 
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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. 

 

Dados Bancários:   Banco: Banco do Brasil         Agência: 0993-8           Conta Corrente: 15.237-4. 

  Cidade: Turvo/SC 

 

Turvo/SC, 08 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

                           ________________________________________ 

Miguel Marcon Dandolini 

Sócio/Proprietário 

C.I.: 5.707.470 SESP/SC 

CPF: 067.988.119-06 

 


		2022-08-08T17:43:28-0300
	MIGUEL MARCON DANDOLINI:06798811906




