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Item Unid. Qtd. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO Marca Valor Unit. Valor total

5 KG 102.697

SAL REFINADO - Descrição: Sal refi nado fi no, seco, iodado, 

com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 

de 98% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 

mínimo 15mg e no máximo de 45mg de iodo por quilograma de 

sal. Não deverá conter conservantes arti fi ciais, aromati zantes 

sintéti cos e aromati zantes sintéti cos idênti cos aos naturais 

Embalagem primária: Saco de polieti leno consti tuinte de 

material atóxico, transparente, impermeável, resistente, que 

garanta as característi cas de quanti dade e qualidade do produto 

durante todo o seu prazo de validade e em todos os 

procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. 

Peso unitário: 01 kg (um quilograma). Prazo de validade: mínimo 

de 12 (doze) meses a parti r da data de entrega no depósito da 

SEE/DF ou outro local indicado por essa Secretaria. OBS: Verifi 

car informações complementares disponíveis no Anexo I - Folheto 

Descriti vo.

GARÇA R$ 1,09 111.939,73R$            

6 KG 34.232

SAL REFINADO - Descrição: Sal refi nado fi no, seco, iodado, 

com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 

de 98% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 

mínimo 15mg e no máximo de 45mg de iodo por quilograma de 

sal. Não deverá conter conservantes arti fi ciais, aromati zantes 

sintéti cos e aromati zantes sintéti cos idênti cos aos naturais 

Embalagem primária: Saco de polieti leno consti tuinte de 

material atóxico, transparente, impermeável, resistente, que 

garanta as característi cas de quanti dade e qualidade do produto 

durante todo o seu prazo de validade e em todos os 

procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. 

Peso unitário: 01 kg (um quilograma). Prazo de validade: mínimo 

de 12 (doze) meses a parti r da data de entrega no depósito da 

SEE/DF ou outro local indicado por essa Secretaria. OBS: Verifi 

car informações complementares disponíveis no Anexo I - Folheto 

Descriti vo.

GARÇA R$ 1,09 37.312,88R$              

149.252,61R$            

Declaramos que:

a) Os preços da proposta acima já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, custos com manutenção, tributos incidentes, lucros e 

b) O presente contrato começará a vigorar a partir de sua assinatura até o  prazo de vigência do Contrato será conforme o edital;

c) Prazo de entrega: conforme minuta contratual;
d) Prazo de pagamento: conforme minuta contratual;

CARTA DE PROPOSTA

REF.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA -P.E.Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 00080-00190859/2021-46

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentí cios não perecíveis – Açúcar Cristal, Óleo de Soja, SalRefi 

nado, Leite em Pó Integral, Macarrão Parafuso com ovos, Macarrão Padre Nosso com Ovos , para o Programa de AlimentaçãoEscolar 

do Distrito Federal (PAE-DF), conforme condições, quanti dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A VERTENTE DISTRIBIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, sob inscrição de CNPJ nº 28.209.943/0001-48, sediada na Rua Maringá S/Nº, Qd. 20A - 

Lote 23 - CEP 74.905-570 - Vila Brasília, Aparecida de Goiânia – GO, com conta no Banco Caixa Econômica Federal (104), Agência: 

4691,Opercação: 003 Conta: 0556-1, com email: vertentedistribuicao@hotmail.com; tendo examinado o Edital, vêm apresentar-lhes a 

presente proposta  em conformidade com o Edital mencionado,conforme planilha e condições abaixo:

VALOR TOTAL R$:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- GDF

Total Global: CENTO E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS. 

Rua Maringá S/Nº, Qd. 20A - Lote 23 - CEP 74.905-570 - Vila Brasília

Aparecida de Goiânia – GO - vertentedistribuicao@hotmail.com - Fone: 62 3094 8824  
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VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 28.209.943/0001-48

e) A empresa tem Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06.

f) A empresa está de acordo com todo o teor do edital.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) A fornecer o material no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

b) Apresentar proposta com validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope “proposta”.

c) Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

g) DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstosno art. 7º da Lei distrital nº 

4.770/2012.

APARECIDA DE GOIANIA, 31 DE JANEIRO DE 2022.

___________________________________________________

Rua Maringá S/Nº, Qd. 20A - Lote 23 - CEP 74.905-570 - Vila Brasília

Aparecida de Goiânia – GO - vertentedistribuicao@hotmail.com - Fone: 62 3094 8824  


