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ÁO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
P.E SRP N° 50/2022 
PROCESSO N° 00080-00169032/2022-54 
 
OBJETO:  Contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a aquisição de brinquedos e materiais 
pedagógicos, para atender as necessidades de atividades da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I 
deste Edital. 
 

PROPOSTA READEQUADA 
 

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão 
Eletrônico SRP n. º 50/2022-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: 
 

ITEM QNTD UN ESPECIFICAÇÃO MARCA/MODELO VALOR 
UN 

VALOR 
TOTAL 

9 44 UN Conjunto confeccionado em espuma de 
alta performance revestido em bagum 
impermeável resistente. São 40 peças 
comformatos diferentes presas por 
velcro. O circuito possibilita várias opções 
de montagem. Quantidade de peças: 40 
peças. Medidas: 5,20 x 4,35 x1,25cm. 
Material: Espuma revestida em bagum 
impermeável. Inmetro: CE-BRI IDEAL 
00059/20-05. 
 

BRINQUEDOS 
MIL 

R$ 
9.200,00 

R$ 
404.800,00 

10 11 UN Conjunto confeccionado em espuma de 
alta performance revestido em bagum 
impermeável resistente. São 40 peças 
com formatos diferentes presas por 
velcro. O circuito possibilita várias opções 
de montagem. Quantidade de peças: 40 
peças. Medidas: 5,20 x 4,35 x1,25cm. 
Material: Espuma revestida em bagum 
impermeável. Inmetro: CE-BRI IDEAL 
00059/20-05. 
 

BRINQUEDOS 
MIL 

R$ 
9.200,00 

R$ 
101.200,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 506.000,00 (Quinhentos e seis mil reais) 
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Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da 
licitação. 
 
O prazo para entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias úteis, 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 material comprovadamente novo e sem uso, uma vez que não será aceito material / 
equipamento ou peça recondicionado, reutilizado ou reformado.  
 
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: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogi das Cruzes, 21 de dezembro de 2022 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Lucilia Moraes da Silva 
CPF: 367.101.888-76 
RG: 41.503.062-6 
Administradora 
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