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ANEXO II AO EDITAL  

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  

 

A empresa GDC Alimentos S/A, CNPJ nº 02.279.324/0001-36, inscrição estadual 253632803, 

sediada na Rua Eugênio Pezzini, nº 500, bairro Cordeiros, na cidade de Itajaí/SC, CEP 88311-000, 

representada por Robson Valentim Correia Ribeiro, CPF nº 213.126.108-08, por intermédio de seu 

representante legal, apresenta a PROPOSTA DE PREÇOS e declara que o item relacionado na tabela 

abaixo, o qual apresentou proposta, atende as especificações técnicas estipuladas no Folheto Descritivo 

– Termo de Referência, anexo I do Edital e está de acordo com as especificações, condições e prazos 

estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 27/2022- SUAG/SEE-DF, dos quais se compromete a cumprir 

integralmente.  

Declara que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.  

A cotação para o fornecimento do Produto é conforme descrição abaixo:  

 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

Atum 

ralado 

201.308 Kg Nome do produto:  Atum ralado ao natural 

com caldo vegetal 

Marca: Gomes da Costa 

Número do registro do produto no órgão 

competente (quando necessário): 

0150/2087 

Ingredientes: Atum água, caldo vegetal 

(água, flocos de soja e extratos de cenoura e 

aipo) e sal. 

Peso líquido unitário: 1 Kg 

Peso drenado: 900g 

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de 

fabricação. 

Tipo de embalagem primária: bolsa 

metálica flexível esterilizável (retort pouch). 

Tipo de embalagem secundária: caixa de 

papelão com 6 bolsas.  

Nome e endereço do fabricante: GDC 

Alimentos S/A Rua Eugênio Pezzini, 500 - 

Cordeiros, Itajaí – SC. CEP: 88311-000 

R$55,04 R$11.079.992,32 

 

Declaramos, ainda, estar ciente que:  
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* Caso seja vencedor, devo obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar toda 

documentação descrita no item 18.4 do Termo de Referência, anexo I do Edital;  

*A SEEDF poderá solicitar Laudo Laboratorial, durante a execução do contrato para 

acompanhamento da qualidade higiênico-sanitária e nutricional dos alimentos contendo as informações 

especificadas no Folheto Descritivo – Termo de Referência, anexo I do Edital, para cada gênero 

alimentício ofertado.  

O prazo para entrega dos materiais (e/ou PRODUTOS) será de até 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.  

Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.  

Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU PRODUTOS(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).  

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 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;  

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.  

 

Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.  

 

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

abertura da licitação.  

 

São Paulo, 05 de setembro de 2022.  

 

 

 

 

Robson Valentim Correia Ribeiro 

GDC Alimentos S/A 

Gerente de vendas - representante legal da licitante 
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