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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 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 Qtde. Und. Descrição 
Marca/ 

Modelo 

PU 

(R$) 
PT (R$) 

4 150 UND 

Réplicas de frutas e verduras - 

Confeccionado em material plástico não 

tóxico. Itens inclusos: 12 peças de 

tamanhos e cores variadas de frutas e 

verduras. 

T.B 19,00 2.850,00 

11 65 UND 

Gangorra cavalinho confeccionado em 

resina plástica - PEBD. Material atóxico 

e com proteção UV. Capacidade para 

até30kg. Dimensões aproximadas do 

produto: 48cm x 26cm x 82cm (AxLxP). 

Peso aproximado do produto: 2,1kg. 

Peso aproximado da embalagem: 2,2kg.  

V.B 118,04 7.672,60 

12 65 UND 

Gangorra Jacaré com assento anatômico 

antiderrapante para 2 crianças, 2 

manoplas para apoio das mãos e dos pés. 

Dimensões aproximadas do produto: 

1,06m x 0,39m x 0,47m (CxLxA).  

V.B 

142,00 9.230,00 

13 65 UND 

Caixa de ferramentas confeccionada em 

madeira tratada, com acabamento sem 

arestas ou farpas. Os brinquedos devem 

proporcionar às crianças, manusear, 

apertar, parafusar e desparafusar 

inúmeras vezes. Formada por 

aproximadamente 20 peças de 

ferramentas variadas. Medidas 

aproximadas do produto: 0,27 comp. x 

9cm larg. x 0,13 alt. Apresentar selo de 

certificação do INMETRO 

N.B 232,00 15.080,00 

16 65 UND 

Blocos grande construtor brinquedo 

confeccionado em espuma e forrado com 

tecidos atóxicos. Medidas aproximadas 

das peças: 0,35m comp. x 0,26m larg. x 

0,28m alt. Acondicionado numa sacola 

plástica com alça e zíper, para facilitar o 

transporte e armazenamento, a fim de 

prolongar a vida útil do brinquedo. 

L.L 229,00 14.885,00 
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Apresentar selo de certificação do 

INMETRO 

17 65 UND 

Conjunto de instrumentos musicais 

composto por aproximadamente 15 

instrumentos: 

Tambor confeccionado com pele de 

poliéster (material profissional utilizado 

em baterias) na espessura de 190 

microns. Aro de sustentação da pele em 

polipropileno fundido com perfil em alto 

impacto, corpo em PVC, alça para 

prender ao pescoço de quem utiliza os 

instrumentos. Acompanhado de 02 

baquetas com medidas aproximadas de 

210 mm de comprimento em plástico 

atóxico.  

Black Black - dois (02) pratos com 

diâmetro de 70 mm, redobrados para 

evitar rebarbas e cortes, presos na 

extremidade a uma alça de 110 mm por 

13 mm aproximadamente, tudo 

confeccionado em aço de 0,90 mm de 

espessura, com tratamento em níquel 

cromo. 

Campanela - composto por quatro (04) 

guizos com diâmetro de 20 mm, com 

banho em níquel e cabo de madeira com 

100 mm 

Castanhola - composto por duas (02) 

conchas com medidas aproximadas de 

82 mm de comprimento por 75 mm de 

largura por15 mm de espessura 

confeccionada em alto impacto, ambas 

presas a um cabo de plástico alto impacto 

no tamanho aproximado de 200 mm de 

comprimento por 62 mm de largura. 

Caxixi - confeccionado em vime 

contendo sementes de capiá e fundo em 

madeira ou plástico. Medidas 

aproximadas: 140 mm de altura e 75 mm 

de diâmetro. 

Claves - duas (02) peças sólidas em 

madeira de lei polida na medida 

aproximada de 200 mm de comprimento 

por 25 mm de espessura. 

Coco - duas (02) metades artificiais de 

coco confeccionadas em alto impacto, na 

espessura de cerca de 4 mm e 

comprimento de 58 mm e largura de 100 

mm. 

Flauta - confeccionada em plástico 

atóxico de alto impacto no comprimento 

aproximado de 320 mm por 30 mm de 

espessura, contendo 13(treze) orifícios 

para executar melodias, acompanhado de 

manual (guia didático). 

Lixa - composta por 02 (duas) hastes 

com medidas aproximadas de 82 mm de 

comprimento por 75 mm de largura e 15 

IMPORT 520,00 33.800,00 
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mm de espessura, alto impacto com lixas 

nas extremidades. 

Maraca – de plástico atóxico, com bola 

medindo cerca de 60 mm de 

comprimento por 75 mm de diâmetro, 

com sementes (ou outro material similar) 

extras secas por dentro. 

Pandeiro - Pele de poliéster prensada 

com anel de alto impacto, nas medidas 

aproximadas de 200 mm de diâmetro por 

35 mm de altura, com platinelas de metal 

na medida de 40 mm aproximadamente. 

Platinelas - confeccionada em plástico 

atóxico em alto impacto. 

Prato (par) - 02 (duas) peças em formato 

de prato, confeccionadas em aço com 

espessura aproximada de 0,90 mm e 

diâmetro de 200 mm com tratamento de 

níquel. Contém alça para prender entres 

os dedos. 

Reco Reco - Confeccionado em plástico 

atóxico de alto impacto medindo 

aproximadamente 250 mm de 

comprimento por 38m de diâmetro. 

Triângulo com batedor - Confeccionado 

em aço polido com cerca de 10 mm de 

diâmetro, tratado em níquel cromo, 

triângulo de 200 mm de lado, equipado 

com alça e batedor 150 mm de 

comprimento aproximadamente. 

Deve vir acondicionado em bolsa 

transparente de PVC resistente e alças 

reforçadas a fim de prolongar a vida útil 

dos objetos. 

Apresentar selo de certificação do 

INMETRO 

18 65 UND 

Berço de balanço para boneca 

confeccionado em madeira tratada com 

acabamento sem arestas ou farpas. 

Acompanhado de colchão com 

revestimento de tecido de algodão 

estampado e com zíper para facilitar a 

lavagem da capa. 

Medidas aproximadas do produto: 55cm 

comp. x 32cm larg. X 42cm alt. Peso 

total aproximado de 5 kg. 

Apresentar selo de certificação do 

INMETRO 

B.J 174,00 11.310,00 

19 65 UND 

Carrinho de bonecas, feito de ferro com 

pintura atóxica. Com capa removível e 

lavável. Com pneus de EVA maciço que 

sejam resistentes e macios.  

Dobrável, que facilite o abrir e guardar. 

Medidas aproximadas do produto- 62cm 

comp. x 40cm larg. X 62cm alt. 

Apresentar selo de certificação do 

INMETRO 

M.P.K 125,00 8.125,00 
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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 (e/ou equipamentos) 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(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(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). (CONFORME O CASO) 

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. 

 

Taguatinga - DF, 21 de dezembro de 2022. 

 

 

20 60 UND 

Kit de áreas e volumes contendo 

aproximadamente 30 cubinhos de 

madeira para construção de poliedros e 

para cálculos de volumes; um conjunto 

de 45 quadrados e 15 triângulos cuja área 

é a metade da área do quadrado, para 

realizar cálculo de área e perímetro de 

várias figuras geométricas planas. 

Dimensões: cubo em madeira 

aproximadamente (2,5cm de lado e 

altura), quadrado aproximadamente 

(2,5x2,5cm), triângulo 

aproximadamente (3,5x 1,5cm) e (2,5x1 

cm). Acompanha manual completo de 

sugestões para professor.  

F.G 78,00 4.680,00 

TOTAL:NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTO E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS. 98.402,60 
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