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PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Eletrônico N° 14/2022 – Brasília/DF 

 

ANEXO III 

 

À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 

 

A empresa STARKLINICAL DO BRASIL LTDA., devidamente inscrita no CNPJ n° 29.125.166/0001-16, com a IE 
90826963-23, sediada no endereço RUA CURUPIS, n° 2232, PORTÃO, CURITIBA/PR, telefone (41) 3153-4902, e-
mail starklinical@hotmail.com, neste ato representada por GUSTAVO SEVERINO DE CASTRO, cargo SÓCIO 
PROPRIETÁRIO, RG 14.264.611-0, CPF 426.407.908-03, vem por meio desta, apresentar Proposta Comercial ao 
Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2022. 

 

Item Especificação  Marca  Modelo  Unidade Quantidade  Valor Unitário Valor Total 

59 BANCO PARA VESTIÁRIO - 
Fornecimento e montagem/ 
instalação. Especificação 
técnica: Retangular 
monobloco, com bordas 
arredondadas, com Altura de 
0,45m, com tampo medindo 2 
x 0.30 metros, com estruturas 
retangulares em aço 
50x30mmparede 1,2. Tampo 
confeccionado em MDF de 15 
mm, revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico branco brilhante 
pós formável de 0,6mm 
deespessura. Acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC nas cores da 
superfície. Acabamento da 
face inferior em 
laminadomelamínico branca 
brilhante. A fixação do tampo 
será por meio de parafusos 
auto atarrachantes de 2 1/2´ x 
3/16´. A estrutura dos bancos 
em aço receberápintura 
eletrostática com tinta epóxi 
em pó, na cor preta, 
polimerizada e em estufa. 
Todas as partes metálicas, 
devem ser unidas entre si por 
meio de solda 
latão,acabamento liso e isento 
de escórias, configurando uma 

PARANAFLEX STBR000207 UN 80 R$ 1.081,00 R$ 86.480,00 
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estrutura única, devendo 
receber tratamento anti-
ferruginoso por fosfatização. 
Eliminar rebarbas,respingos 
de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. As 
peças plásticas não devem 
apresentar rebarbas, falhas de 
injeção, ou partes 
cortantes,devendo ser 
utilizados materiais puros e 
pigmentos atóxicos. A fita de 
bordo deve ser aplicada 
exclusivamente pelo 
fornecedor. Prazo de garantia: 
mínimo 12(doze) meses. 

60 BANCO PARA VESTIÁRIO - 
Fornecimento e montagem/ 
instalação. Especificação 
técnica: Retangular 
monobloco, com bordas 
arredondadas, com Altura de 
0,45m, com tampo medindo 2 
x 0.30 metros, com estruturas 
retangulares em aço 
50x30mmparede 1,2. Tampo 
confeccionado em MDF de 15 
mm, revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico branco brilhante 
pós formável de 0,6mm 
deespessura. Acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC nas cores da 
superfície. Acabamento da 
face inferior em 
laminadomelamínico branca 
brilhante. A fixação do tampo 
será por meio de parafusos 
auto atarrachantes de 2 1/2´ x 
3/16´. A estrutura dos bancos 
em aço receberápintura 
eletrostática com tinta epóxi 
em pó, na cor preta, 
polimerizada e em estufa. 
Todas as partes metálicas, 
devem ser unidas entre si por 
meio de solda 
latão,acabamento liso e isento 
de escórias, configurando uma 
estrutura única, devendo 
receber tratamento anti-
ferruginoso por fosfatização. 
Eliminar rebarbas,respingos 
de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. As 
peças plásticas não devem 
apresentar rebarbas, falhas de 
injeção, ou partes 
cortantes,devendo ser 
utilizados materiais puros e 
pigmentos atóxicos. A fita de 

PARANAFLEX STBR000131 UN 20 R$ 1.081,00 R$ 21.620,00 
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bordo deve ser aplicada 
exclusivamente pelo 
fornecedor. Prazo de garantia: 
mínimo 12(doze) meses. 

Valor Total: R$ 108.100,00 (Cento e Oito Mil e Cem Reais) 

 

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

A garantia sobre os produtos é de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação, a partir da entrega. 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública desse 
Pregão Eletrônico. 

O prazo de fornecimentos dos produtos será de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho, 
sendo os pagamentos devidos realizados em até 30 (trinta) dias corridos, conforme consta em edital e seus 
anexos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto desta licitação, fornecemos os seguintes dados do representante legal da 
empresa, a fim de assinatura de ata de registro de preço/contrato: 

 

Nome: GUSTAVO SEVERINO DE CASTRO 

Endereço completo: RUA CURUPIS, N° 2232, PORTÃO, CURITIBA/PR – CEP: 80.330-040 

CPF: 426.407.908-03 

Cart. Ident. n°: 14.264.611-0 

Expedido por: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Cargo/Função: SÓCIO PROPRIETÁRIO 

 

Informamos os seguintes Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos: 

Banco: SANTANDER Agência: 2190 Conta Corrente: 13003231-3 

Declaramos que entregaremos os materiais comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos 
materiais/equipamentos ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados. 

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: 

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; 
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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.A apresentação da proposta implicará na plena 
aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

Curitiba, 07 de julho de 2022. 

 

 

 

 


