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A 

Secretaria de Estado de Educação/DF 

Pregão Eletrônico nº 026/2022 

A/C Comissão de Licitação 

PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA 

A empresa AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

27.673.382/0001-88, situada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira nº 3818, Parque Oeste 

Industrial, Goiânia/GO, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Divino Anderson 

Mota; vem, mediante este estimado órgão, apresentar PROPOSTA COMERCIAL para o(s) 

seguinte(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

Item Descrição Qnt. $ Unitário $ Total 

01 Tendas piramidais medindo 6x6 metros, com lonas 

brancas KP-500 base em estrutura metálica e 

composta de calhas inteiriças laterais, com 2,50 

metros de altura lateral em relação ao solo. 

Marca: Visual Tendas 

03 R$ 4.650,00 R$ 13.950,00 

* Total Global * R$ 13.950,00 (treze mil e novecentos e cinquenta reais) 

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra 

especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da 

infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros 

ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais 

e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento as exigências e 

determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa 

dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a esta 

instituição.  

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. 

Garantia dos Produtos: 12 (doze) meses após a efetiva entrega dos produtos 

(problemas na montagem e de fabricação), já incluso o 

prazo estipulado no CDC. 

Condições para Pagamento: Em até 30 (trinta) dias da entrega do produto licitado, 

mediante apresentação de Nota Fiscal.  

Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota 

de Empenho e ou autorização de fornecimento. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias após sua emissão. 

Local de Entrega/Instalação: a Unidade III da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, Gerência de Almoxarifado, situada no SIA 

SAP Lote E, CEP 71.215-000 – Brasília/DF. 

Dados Bancários:                             Banco: 756 (Sicoob); Agência: 3246; Conta Corrente: 3895-

4. 

 

Goiânia, 25 de agosto de 2022. 

 

 
 

Divino Anderson Mota 
Procurador 


