
N C F ROCHA EIRELI 
CNPJ 34.596.450/0001-00 

R MIRIM Nº222 - BAIRRO/DISTRITO DOIS DE ABRIL -  JI-PARANA – RO – CEP 76.900-855 
69 - 34218772 

À 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP70.040-020 – DF  
 
À EMPRESA: N C F ROCHA EIRELI – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES 

ENDEREÇO: R MIRIM Nº222 BAIRRO: DOIS DE ABRIL – CIDADE: JI PARANÁ – ESTADO: RO – CEP 76.900-855 

E-MAIL: bwrlicitacao@gmail.com 
REPONSAVEL PELO COTRATO/ REPRESENTANTE: NEUDSLAINE CRISTINA FERREIRA ROCHA  
DOCUMENTOS: CPF: 012.926.422-97 -  RG  160740 SESDC/RO 
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG: 1824 C/C 4119-7 OP: 003 
BANCO: BRASIL AG: 0951-2   C/C 79234-9 
 

VALIDADE DA PROPOSTA:   120 dias  

ENTREGA: 30 DIAS  
GARANTIA: 12 MESES 
 
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). 

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 SUSTENTABILIDADEAMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei 

distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:  

 
Constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;  

Que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;  

Que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;  

Acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;  
Que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;  

Que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;  

Que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;  

Que possuam certificação de procedência de produtos.  

 
ITEM DESCRITIVO TÉCNICO FABRICANTE 

MODELO 
QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

09 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 4 TORNEIRAS 
Especificação: 
Com capacidade aproximada de 200 litros por hora (400 
pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. 
Armazenamento de água gelada: de 200 litros. 
Atendimento: mínimo de 400 pessoas. Reservatório 
interno em Aço Inox 304; unidade condensadora 
EMBRACO de 1/4HP, sendo opção as tensões 110v e220v; 
isolação térmica em poliuretano, retendo a temperatura. 
Termostato interno com regulagem fixa de 4° à 11°C e 
tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; Sistema 
de tratamento através de elementos filtrantes que 
removem os particulados da água e o cloro livre. Vazão 
aprox.: 200 Litros de água/ hora. Produto de certificação 
compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a legislação 
vigente, inclusive, comeficiência bacteriológica 
“APROVADO”. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses. 

RV FERREIRA - 
METAL ROCHA 
MR 200 

560 2700,00 1.512.000,00 

10 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 4 TORNEIRAS 
Especificação: 
Com capacidade aproximada de 200 litros por hora (400 
pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. 

RV FERREIRA - 
METAL ROCHA 
MR 200 

140 2700,00 378.000,00 
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Armazenamento de água gelada: de 200 litros. 
Atendimento: mínimo de 400 pessoas. Reservatório 
interno em Aço Inox 304; unidade condensadora 
EMBRACO de 1/4HP, sendo opção as tensões 110v e220v; 
isolação térmica em poliuretano, retendo a temperatura. 
Termostato interno com regulagem fixa de 4° à 11°C e 
tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; Sistema 
de tratamento através de elementos filtrantes que 
removem os particulados da água e o cloro livre. Vazão 
aprox.: 200 Litros de água/ hora. Produto de certificação 
compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a legislação 
vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica 
“APROVADO”. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses. 

R$ 1.890.000,00  um milhão e oitocentos e noventa mil reais 

Rondônia 07/07/22 

 

Apresento garantia conforme estabelecido no Termo de Referência - 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. 
Declaro que não incorremos 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. 
 
 
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: 
 
constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas –ABNT; 
que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou 
internacionais; 
acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível; 
que funcionem com baixo consumo de energia ou de água; 
que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no 
consumo de recursos naturais; 
que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; 
que possuam certificação de procedência de produtos. 

 

______________________________________________ 
DIRETORA GERALCPF: 012.926.422-97 
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DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860/2019 
Pregão Eletrônico SRP nº 14/2022 

PROCESSO Nº 00080-00053098/2022-23 

 
 
 

A pessoa Física ou jurídica N C F ROCHA EIRELI – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES 
ENDEREÇO: R MIRIM Nº222 BAIRRO: DOIS DE ABRIL – CIDADE: JI PARANÁ – ESTADO: RO – CEP 76.900-855 
E-MAIL: bwrlicitacao@gmail.com REPONSAVEL PELO COTRATO/ REPRESENTANTE: NEUDSLAINE CRISTINA 

FERREIRA ROCHA DOCUMENTOS: CPF: 012.926.422-97 -  RG  160740 SESDC/RO , por intermédio de seu 
representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, e no art. 1º do 

Decreto 39.860/2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei 
 
 

 

 

______________________________________________ 
DIRETORA GERALCPF: 012.926.422-97 

 
 
 


