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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
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 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 
(Processo Administrativo n. 00080-00013926/2022-91) 
 

 

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão 
Eletrônico n.º 11/2022-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: 
 

Ítem Qtd Unidade Especificação Marca V. Unitário V. total 
4 82.636 Dúzia OVO DE GALINHA: Descrição: Ovo de galinha em casca, in natura, 

branco, classe A, tipo médio. Produto formado no ovário da fêmea 
de galináceos sadios e obtido após a postura. Proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017 e suas alterações. 
Embalagem primária: Os ovos devem ser acondicionados em 
bandejas de papelão ondulada com capacidade para 30 (trinta) 
unidades, resistentes, de modo a garantir resistência a danos 
durante o transporte e armazenamento. Os ovos deverão estar 
protegidos com proteção plástica transparente, atóxica na parte 
superior. Peso líquido unitário: o peso do gênero ovo deverá ser no 
mínimo de 50 gramas por unidade. Prazo de validade: mínima de 10 
(dez) dias a partir da entrega do produto nas Unidades Escolares da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na 
modalidade porta a porta. SIF 1962 

KAKIMOTO R$ 7,99 R$ 660.261,64 

8 82.278 Dúzia OVO DE GALINHA: Descrição: Ovo de galinha em casca, in natura, 
branco, classe A, tipo médio. Produto formado no ovário da fêmea 
de galináceos sadios e obtido após a postura. Proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017 e suas alterações. 
Embalagem primária: Os ovos devem ser acondicionados em 
bandejas de papelão ondulada com capacidade para 30 (trinta) 
unidades, resistentes, de modo a garantir resistência a danos 
durante o transporte e armazenamento. Os ovos deverão estar 
protegidos com proteção plástica transparente, atóxica na parte 
superior. Peso líquido unitário: o peso do gênero ovo deverá ser no 
mínimo de 50 gramas por unidade. Prazo de validade: mínima de 10 
(dez) dias a partir da entrega do produto nas Unidades Escolares da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na 
modalidade porta a porta. SIF 1962 

KAKIMOTO R$ 7,99 R$ 657.401,22 

12 73.167 Dúzia OVO DE GALINHA: Descrição: Ovo de galinha em casca, in natura, 
branco, classe A, tipo médio. Produto formado no ovário da fêmea 
de galináceos sadios e obtido após a postura. Proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017 e suas alterações. 
Embalagem primária: Os ovos devem ser acondicionados em 
bandejas de papelão ondulada com capacidade para 30 (trinta) 
unidades, resistentes, de modo a garantir resistência a danos 
durante o transporte e armazenamento. Os ovos deverão estar 
protegidos com proteção plástica transparente, atóxica na parte 
superior. Peso líquido unitário: o peso do gênero ovo deverá ser no 
mínimo de 50 gramas por unidade. Prazo de validade: mínima de 10 
(dez) dias a partir da entrega do produto nas Unidades Escolares da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na 
modalidade porta a porta. SIF 1962 

KAKIMOTO R$ 7,99 R$ 584.604,33 
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16 63.628 Dúzia OVO DE GALINHA: Descrição: Ovo de galinha em casca, in natura, 
branco, classe A, tipo médio. Produto formado no ovário da fêmea 
de galináceos sadios e obtido após a postura. Proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017 e suas alterações. 
Embalagem primária: Os ovos devem ser acondicionados em 
bandejas de papelão ondulada com capacidade para 30 (trinta) 
unidades, resistentes, de modo a garantir resistência a danos 
durante o transporte e armazenamento. Os ovos deverão estar 
protegidos com proteção plástica transparente, atóxica na parte 
superior. Peso líquido unitário: o peso do gênero ovo deverá ser no 
mínimo de 50 gramas por unidade. Prazo de validade: mínima de 10 
(dez) dias a partir da entrega do produto nas Unidades Escolares da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na 
modalidade porta a porta. SIF 1962 

KAKIMOTO R$ 7,99 R$ 508.387,72 

TOTAL R$ 2.410.654,91 
 
Valor total da proposta: R$ 2.410.654,91 (Dois milhões quatrocentos e dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e 
noventa e um centavos) 
 
 
 
Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis; 
 
Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital; 
 
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 acordo com o termo de referência. 
 
Declaro que entregarei os gêneros alimentícios de acordo com as exigências presentes no Edital nº 11/2021 e nas legislações 
correlatas, uma vez que não serão aceitos alimentos em desacordo com essas exigências. 
 
Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 
objeto; 
 

Dados da empresa: 

Empresa/Razão Social: NORTE SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
Endereço: ST POLO JK TRECHO 2 CONJUNTO 4 LOTES 5, 6, 7 PARTE B SANTA MARIA – BRASÍLIA – DF Cep: 72.549-580 
CNPJ: 32.295.558/0001-38 
Telefone: (61) 3029-3319 
Banco: Bradesco 
Agência: 5592 
Conta-Corrente: 25709-5 
E-MAIL: waltercontabil@outlook.com 

Brasília – DF, 06 de Abril 2022 

 

LUIZ CARLOS OLIVÉ 
CPF/MF 120.337.901-34 
Titular 


