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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
AO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
DIREÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DAS LICITAÇÕES 

BRASÍLIA - DF 
 

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022  

         PROCESSO Nº 00080-00080963/2022-12 
         ABERTURA: 10/11/2022 ÀS 10:00 HORAS 

 
 

OBJETO: Aquisição de acervo bibliográfico para implementação do programa 
mulheres inspiradoras – PMI que faz parte da política educacional de valorização de 

meninas e mulheres e de enfrentamento às violências desta Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações contidas neste edital 

e seus anexos. 
 

Prezados Senhores: 

Nossa empresa IVAN VALÉRIO DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ nº 

37.142.908/0001-40 e CF/DF nº 07.608.415/001-75, estabelecida a Quadra 203 
Conjunto 12 Casa: 12 – Recanto das Emas – Brasília – DF, e-mail: 

aureaalves54@gmail.com, telefone: (61)9 9280-1722, representado neste ato por 
seu representante legal, o Sr. Ivan Valério da Silva ME, portador da cédula de 

identidade nº 669258 expedida pelo SSP-DF e CPF nº 297.324.171-53, apresenta 
Proposta de Preços, conforme discriminado abaixo: 

 

ITEM PRODUTO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

2 

Título: Metade cara, metade máscara. Autora: Eliane Potiguara. 

Editora: Grumin Edições, Última Edição. Encadernação: brochura, 

idioma português,164 páginas, dimensão aproximada: 24 x 19 x 

1,2cm 

UNID 912  R$         41,99  R$            38.294,88  

VALOR TOTAL==)  R$ 38.294,88  

 
Valor total desta proposta: R$ 38.294,88 (Trinta e oito mil, duzentos e noventa e 

quatro reais e oitenta e oito centavos) 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 

 Prazo de vigência: 12 (doze) meses 
 

 Apresentamos garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital. 

 
 Declaramos que serão atendidas todas as condições estabelecidas neste 

edital, inclusive quanto a horários, locais e formas de entrega dos produtos 
como também em relação a garantia da qualidade dos produtos. 

 
 Declaro que entregarei os materiais comprovadamente novos e sem uso, 

uma vez que não será aceito materiais recondicionados, reutilizados ou 
reformados. 

 
 Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os 

tributos encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete 
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 

o fornecimento do objeto da presente licitação e que estamos de acordo 
com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos e também 

declaramos que nossa proposta foi elaborada de forma independente.  

 
 Declaramos de que, nos preços unitário e total propostos estão inclusos, 

dentre outros, o objeto, IPI, ICMS, ISS, mão de obra de fabricação, 
armazenamento, transporte, carga e descarga, leis sociais, impostos 

municipais, estaduais e federais, encargos e custos financeiros, custos de 
embalagem, frete, seguro, armazenamento provisório na fábrica, carga, 

transporte e descarga, enfim, tudo o que for necessário para o fornecimento 
e entrega do objeto, posto em Brasília. 

 
 Declaramos 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. 

 
 

 Prazo de entrega: Conforme edital item 13 subitem 13.3.1.5 

 
 

Atenciosamente, 

 

Recanto das Emas – DF, 10 de novembro de 2022. 

 

 

 

IVAN VALÉRIO DA SILVA-ME  
37.142.908/0001-40  

IVAN VALÉRIO DA SILVA  
297.324.171-53 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
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