
 

ESCRITEX ESCRITÓRIO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 

Rua Primavera, 71, Parque do Horto – Hortolândia/SP – CEP 13183-693 

Fones: (19) 3897-4536 / (19) 3819-2214 

E-mail: escritex.licitacao@outlook.com 

CNPJ: 36.047.292/0001-65     IE: 748.321.610.117 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

À 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte – CEP 70.040-

020 – DF 

 

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos 

estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 32/2022-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos 

a cumprir integralmente. 

 

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

respectivos Anexos. 

 

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo: 

 

1. DADOS DO MATERIAL/SERVIÇO 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

8 

BANCO DE VESTIÁRIO - COTA EPP E ME, 

produzido com 03 sarrafos de madeira maciça, 

medindo 09 cm de largura e 02 cm de espessura. A 

estrutura é tipo monobloco em tubo de aço carbono 

30x30 com 1,20mm de parede, verniz marítimo. 

Resistente e durável. Ficha Técnica: 01 Assento 

produzido com 03 sarrafos de madeira maciça, 

cada um medindo 9 cm de largura x 2 cm de 

espessura. 01 Estrutura formada por tubos de aço 

carbono de seção retangular 30 x 30 mm x 1,20 mm 

de espessura. Acabamento da Estrutura: pintura 

epóxi pó texturizado. Acabamento dos assentos: 

Madeira natural com acabamento em verniz. 

Medidas Disponíveis 

Fabricante: Escritex. 

Modelo: Banco para Vestiário de madeira - 3 ripas 

(1,00 x 0,30 x 0,45 m). 

UNID 120 R$ 765,05 
R$ 

91.806,00 

9 

BANCO DE VESTIÁRIO – AMPLA 

CONCORRÊNCIA, produzido com 03 sarrafos 

de madeira maciça, medindo 09 cm de largura e 02 

cm de espessura. A estrutura é tipo monobloco em 

tubo de aço carbono 30x30 com 1,20mm de 

parede, verniz marítimo. Resistente e durável. 

Ficha Técnica: 01 Assento produzido com 03 

sarrafos de madeira maciça, cada um medindo 9 

cm de largura x 2 cm de espessura. 01 Estrutura 

formada por tubos de aço carbono de seção 

retangular 30 x 30 mm x 1,20 mm de espessura. 

Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó 

texturizado. Acabamento dos assentos: Madeira 

natural com acabamento em verniz. Medidas 

Disponíveis 

Fabricante: Escritex. 

UNID 360 R$ 765,05 
R$ 

274.418,00 
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Modelo: Banco para Vestiário de madeira - 3 ripas 

(1,00 x 0,30 x 0,45 m). 

Valor total: R$ 367.224,00 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais). 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: ESCRITEX ESCRITÓRIO 

PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ: 36.047.292/0001-65 

ENDEREÇO: Rua Primavera, 71, Parque do Horto – Hortolândia/SP – CEP 13183-693 

E-MAIL: escritex.licitacao@outlook.com 
TELEFONES: (19) 3897-4536 

                         (19) 3819-2214 

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL          AGÊNCIA: 6983-3             C/C: 28171-9 

 

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

abertura da licitação. 

 

O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do 

Contrato. 

 

Apresento garantia conforme estabelecido no item 9 do termo de referência - Anexo I do edital. 

 

Declaro que entregarei o(s) material(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 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. 

 

mailto:escritex.licitacao@outlook.com


 

ESCRITEX ESCRITÓRIO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 

Rua Primavera, 71, Parque do Horto – Hortolândia/SP – CEP 13183-693 

Fones: (19) 3897-4536 / (19) 3819-2214 

E-mail: escritex.licitacao@outlook.com 

CNPJ: 36.047.292/0001-65     IE: 748.321.610.117 
 
 

Hortolândia/SP, 07 de outubro de 2022. 

 

 

 
Pedro Paulo Nogueira Filho 

Diretor 

RG: 13.757.429-0 SSP/SP 

CPF: 082.590.988/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


