
 
À 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Pregão Eletrônico n.º 14/2022-SUAG/SEE-DF 
 
NOME DA EMPRESA: Ponto do Artesão Comercio e Distribuição Ltda 
RAZÃO SOCIAL: Ponto do artesão  
ENDEREÇO: Qne 27 lotes 15 loja 1- Taguatinga Norte  
TELEFONE:(61)3354-5411 
EMAILS: pontodoartesao@gmail.com 

Item Descrição Und. Qtde. 
Marca/ 

Modelo 

PU 

(R$) 
PT (R$) 

70 

 AMPLA CONCORRENCIA 80% - CASA DA 

ARVORE EM PLASTICO. Especificações: 

Playground modular com design de casa na 

árvore; produzido em plástico rotomoldado com 

tubos metálicos passantes por orifícios nas 

extremidades das paredes; paredes com aberturas 

que permitem a passagem e a instalação dos 

componentes escorregador em curva(grande), 

escorregador em onda(grande),escalada(grande); 

telha com design de cúpula de árvore; plataforma 

quadrada com drenos para evitar acúmulo de água 

e uma abertura com tampa e uma abertura com 

tampa para a passagem para parte inferior do 

playground, atividades que ocuparão os lados do 

brinquedo: escorregador em onda, escorregador 

em curva, escalada grande com orifícios vazados e 

com saliências, suporte para balanço, uma parede 

para escalada, dois balanços, uma cesta de 

basquete que acompanha bola, uma lateral em 

forma de cavalete para fixação do tubo onde serão 

pendurados os balanços, um tubo de metal para 

pendurar os balanços 

Quantidade de volumes: 9 

Dimensões dos Volumes: 113x51x113 cm; 

176x120x82cm; 165x165x97cm; 

107x133x120cm; 31x28x42cm; 36x33x40cm; 

180x120x38cm; 223x69x50cm;180x95x50cm 

Dimensões: 443x452x276cm 

Para as medidas especificadas será aplicada 

tolerância de até 2,5%  

UND 19 XALINGO 14.832,00 281.808,00 

71 

COTA RESERVADA 20% - CASA DA 

ARVORE EM PLASTICO. Especificações: 

Playground modular com design de casa na 

árvore; produzido em plástico rotomoldado com 

tubos metálicos passantes por orifícios nas 

extremidades das paredes; paredes com aberturas 

que permitem a passagem e a instalação dos 

componentes escorregador em curva(grande), 

escorregador em onda(grande),escalada(grande); 

telha com design de cúpula de árvore; plataforma 

quadrada com drenos para evitar acúmulo de água 

e uma abertura com tampa e uma abertura com 

tampa para a passagem para parte inferior do 

UND 4 XALINGO  14.832,00 59.328,00 



 

TOTAL R$ 341.136,00(Trezentos e quarenta e um mil cento e trinta e seis reais). 
 
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; 

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, 07 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

E-mail: pontodoartesao@gmail.com 

QNE 27 Lote 15 Loja 01- Fone (fax): (061) 3354-5411-  CEP 72125-270-Taguatinga-DF. 

CNPJ 01.299.218/0001-51                                        CF/DF 07362.623/001-80 

 

playground, atividades que ocuparão os lados do 

brinquedo: escorregador em onda, escorregador 

em curva, escalada grande com orifícios vazados e 

com saliências, suporte para balanço, uma parede 

para escalada, dois balanços, uma cesta de 

basquete que acompanha bola, uma lateral em 

forma de cavalete para fixação do tubo onde serão 

pendurados os balanços, um tubo de metal para 

pendurar os balanços 

Quantidade de volumes: 9 

Dimensões dos Volumes: 113x51x113 cm; 

176x120x82cm; 165x165x97cm; 

107x133x120cm; 31x28x42cm; 36x33x40cm; 

180x120x38cm; 223x69x50cm;180x95x50cm 

Dimensões: 443x452x276cm 

Para as medidas especificadas será aplicada 

tolerância de até 2,5%  



A  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - SUAG/SEE-DF 

 
 

 

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: 00080-00053098/2022-23 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: Nº 14/2022 

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: Marilene Correia de Castro Lima 

CPF: 924.808.701-97 

 

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, 07 de julho de 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

E-mail: pontodoartesao@gmail.com 

QNE 27 Lote 15 Loja 01- Fone (fax): (061) 3354-5411-  CEP 72125-270-Taguatinga-DF. 

CNPJ: 01.299.218/0001-51                                        CF/DF: 07362.623/001-80 


