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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 

 
 
A empresa MAQUINART COMERCIAL LTDA, CNPJ n.º 03.218.673/0001-00, inscrição estadual 90.280.303-36, sediada Rua 

Desembargador Clotário Portugal, 53, representada por Edmar Cardoso Luna, CPF nº 194.624.251. Sócio Administrador, apresenta a 
PROPOSTA DE PREÇOS e declara que o(s) item(ns) relacionado(s) 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 conforme descrição abaixo: 
 

 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 201.308 KG CARNE DE AVES COZIDA E DESFIADA (PEITO DE FRANGO) 
– DESCRIÇÃO: Carne de Aves cozida e desfiada, do corte do peito de frango, gordura 
aparente e sebo, cozidos em embalagens apropriadas com adição de sal e sem adição de 
tempero ou especiarias, molho e vegetal. Ingredientes obrigatórios: Carne de frango 
desfiada (peito) e Sal. Ingredientes opcionais: Água (opcional). O produto deverá isento de 
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, quím e organolépticas). Deverá ser manipulado em 
condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, abati dos sob insp 
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A para itens fabricados no Distrito Federal ou 

R$ 26,95 R$ 5.425.250.60 
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registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasi de Inspeção de Produtos de origem Animal) 
para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. A matéria-prima a ser uti lizada de 
estar isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponeuroses ou 
tendões. 
 
 
EMBALAGEM PRIMÁRIA – Pacote flexível (pouch) com capacidade de (kg)1,370 Peso Líquido 
e Peso Drenado de (kg) 0,960, composto de quatro camadas: PET (poliéster) / ALU (folha de 
alumínio / PA (poliamida) PP (polipropileno). 
 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA – Caixa de papelão ondulado, reforçado, perfeitamente 
identificada e fechada com fita adesiva. 
 
 Validade 15 meses a partir da fabricação. 
 
Registro SIF/DIPOA nº 1781/64 
Modelo: Carne de aves cozida e desfiada (Peito de Frango). 
Ingredientes: Carne de frango desfiada (peito) água e sal. Não contém glúten. 
Produto de Origem Nacional. 
 
MARCA – ODERICH 
FABRICANTE – CONSERVAS ODERICH S/A 
RUA ODERICH, 807, SÃO SEBASTIÃO DO CAI – RS  
 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 5.425.250.60 (Cinco Milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta 
centavos) 
 

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 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 SUSTENTABILIDADEAMBIENTAL 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.  
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Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei. 
 
Declaramos que esta proposta tem validade de 60 dias corridos, contados da data de aberturada licitação. 
 
 

Curitiba, 09 de setembro de 2022 

 
 
 

 
 

 
 

EDMAR CARDOSO LUNA 

RG: 7.904.765-1 
Proprietário e Administrador 

 

EDMAR CARDOSO 
LUNA:194624251
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