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______________________________________________________________________ 
JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 
End.: Fazenda Ponte Alta de Cima as margens da DF 001 Km 57 (próximo ao balão do Gama) – Núcleo Ural Ponte Alta – Gama  – Brasília – DF 
CEP: 72.445-010 – Fone/Fax: (61) 2103-8585 – email: jvcalimentos@jvcealimentos.com.br 
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 5404 – CEP 72010 – Taguatinga Centro – Brasília – DF - CNPJ 37.145.968/0001-16 
 

Ao  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF 
 
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022. 
 
A empresa JVC Industria Comercio Atacado Logística e distribuição de Alimentos Ltda, CNPJ-MF n.º37.145.968/0001-16 inscrição estadual :  07353206/001-
11, sediada Fazenda Ponte Alta de Cima, as margens da DF 001 – KM 57 – Próximo ao balão do Gama/DF, representada seu socio diretor Srº, CPF nº Juno 
Veloso Vidal dos Santos – CPF 513.025.511-91 e RG 1.212.894 – SSP/DF, declara que os itens relacionados na tabela acima, o qual apresentou proposta, atende 
as especificações técnicas estipulada no folheto descritivo termo de Referência, anexo I do Edital. e estão de acordo com as especificações, condições e prazos 
estabelecidos no Pregão Eletrônico SRP n.º 44/2022-SUAG/SEE-DF, dos quais se compromete a cumprir integralmente. 

 
Declaramos, ainda, que está ciente que: 
* 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.  
 
Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei. 

 
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: 

REGIAO DE DISTRIBUIÇÃO 01 (BRAZLANDIA/CEILANDIA /TAGUATINGA) 
Item  Descriminação  Quant  Vr  

Unitário 
Valor Total   

01 CARNE BOVINA CONGELADA ACÉM MOÍDA, proveniente do quarto dianteiro, apresentada  congelada, em temperatura que 
atenda as legislações vigentes, não havendo formação de cristais de gelo, sinais de recongelamento, nem líquidos dentro da 
embalagem, sem gordura aparente, ossos, sebo, pele, veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões, coágulos e tecidos animais 
provenientes de vísceras, Não será permitido a obtenção do produto a partir de moagem e carnes oriundas da raspa de ossos e carne 
mecanicamente separada – CMS, produto isento de parasitas, sujidades ou qualquer outra substância estranha que seja imprópria ao 
consumo e que altere suas características naturais (física, química e organolépticas)sem  adição  de ingredientes, tais como água, sal, 
temperos, aditivos papaína e bromelina, carne bovina deverá ter origem brasileira obtida de animais sadios, abatidos sobre sob 
prévia inspeção sanitária com registro no SIF (Serviço de Inspeção Federal) em perfeito estado de conservação e ser processada por 
meio mecânico em boas condições de higiene, obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições 
que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas e ou biológicas que coloquem em risco a saúde do 
consumidor, atendendo e estando de acordo com a Instrução Normativa 83 de 21 de novembro de 2003 e demais legislações 
correlatas, bem como às normas de higiene e rotulagem de alimentos vigentes, informações complementares conforme anexo I 
folheto Descritivo.   
Registro SIF N. º47/2594  
Peso liquido: 02 (dois) kilos. 
Embalagem Primaria: Sacos de polietileno, termossoldado, atóxico apropriado, apropriado para contato direto com alimentos, 
transparente, perfeitamente lacrados permitindo a visualização do produto e identificados através de etiqueta plástica atóxicas 
impressas com ribbon, com todas as informações necessária e legislação com os dizeres “PRODUTO INSTITUCIONAL – 
PROIBIDA A VENDA”, 
Embalagem Secundaria: Caixas de papelão ondulado, fechada com fitas de polietileno ou laradas com fitas de arquear 
plásticas.com capacidade de 12kilos    
Validade do Produto: 365 dias 
MARCA: TOP CARNES    FABRICANTE: BH FOODS COM E IND LTDA 

258.423 
Kg 

R$25,47 
Vinte  e 
cinco 
reais e 

quarenta 
e sete 

centavos  

R$6.582.033,81 
Seis milhões 
quinhentos e 
oitenta e dois  

mil trinta e três 
reais e oitenta e 

um centavos  

 
REGIAO DE DISTRIBUIÇÃO 03(GUARÁ/NUCLEO BANDEIRANTE/PLANO PILOTO E CRUZEIRO/SOBRADINHO) 

ITEM   Descriminação  Quant  Vr 
Unitário 

Valor Total   

05 CARNE BOVINA CONGELADA ACÉM MOÍDA, proveniente do quarto dianteiro, apresentada  congelada, em temperatura 
que atenda as legislações vigentes, não havendo formação de cristais de gelo, sinais de recongelamento, nem líquidos dentro da 
embalagem, sem gordura aparente, ossos, sebo, pele, veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões, coágulos e tecidos 
animais provenientes de vísceras, Não será permitido a obtenção do produto a partir de moagem e carnes oriundas da raspa de 
ossos e carne mecanicamente separada – CMS, produto isento de parasitas, sujidades ou qualquer outra substância estranha que 
seja imprópria ao consumo e que altere suas características naturais (física, química e organolépticas)sem  adição  de ingredientes, 
tais como água, sal, temperos, aditivos papaína e bromelina, carne bovina deverá ter origem brasileira obtida de animais sadios, 
abatidos sobre sob prévia inspeção sanitária com registro no SIF (Serviço de Inspeção Federal) em perfeito estado de conservação 
e ser processada por meio mecânico em boas condições de higiene, obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e 
conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas e ou biológicas que 
coloquem em risco a saúde do consumidor, atendendo e estando de acordo com a Instrução Normativa 83 de 21 de novembro de 
2003 e demais legislações correlatas, bem como às normas de higiene e rotulagem de alimentos vigentes, informações 
complementares conforme anexo I folheto Descritivo.   
Registro SIF N. º47/2594  
Peso liquido: 02 (dois) kilos. 
Embalagem Primaria: Sacos de polietileno, termossoldado, atóxico apropriado, apropriado para contato direto com alimentos, 
transparente, perfeitamente lacrados permitindo a visualização do produto e identificados através de etiqueta plástica atóxicas 
impressas com ribbon, com todas as informações necessária e legislação com os dizeres “PRODUTO INSTITUCIONAL – 
PROIBIDA A VENDA”, 
Embalagem Secundaria: Caixas de papelão ondulado, fechada com fitas de polietileno ou laradas com fitas de arquear 
plásticas.com capacidade de 12kilos    
Validade do Produto: 365 dias 
MARCA: TOP CARNES    FABRICANTE: BH FOODS COM E IND LTDA 
 

253.736 
Kg  

R$26,50 
Vinte e 

seis reais  
e 

cinquenta 
centavos  

R$6.724.004,00 
Seis milhões 
setecentos e 

vinte e quatro 
mil e quatro 

reais  
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REGIAO DE DISTRIBUIÇÃO 04  (PARANOÁ/PLANALTINA/SÃO SEBASTIÃO) 
ITE
M  

 Descriminação  Quant  Vr  
Unitário 

Valor Total   

07 CARNE BOVINA CONGELADA ACÉM MOÍDA, proveniente do quarto dianteiro, apresentada  congelada, em 
temperatura que atenda as legislações vigentes, não havendo formação de cristais de gelo, sinais de recongelamento, nem líquidos 
dentro da embalagem, sem gordura aparente, ossos, sebo, pele, veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões, coágulos e 
tecidos animais provenientes de vísceras, Não será permitido a obtenção do produto a partir de moagem e carnes oriundas da raspa 
de ossos e carne mecanicamente separada – CMS, produto isento de parasitas, sujidades ou qualquer outra substância estranha que 
seja imprópria ao consumo e que altere suas características naturais (física, química e organolépticas)sem  adição  de ingredientes, 
tais como água, sal, temperos, aditivos papaína e bromelina, carne bovina deverá ter origem brasileira obtida de animais sadios, 
abatidos sobre sob prévia inspeção sanitária com registro no SIF (Serviço de Inspeção Federal) em perfeito estado de conservação e 
ser processada por meio mecânico em boas condições de higiene, obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e 
conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas e ou biológicas que 
coloquem em risco a saúde do consumidor, atendendo e estando de acordo com a Instrução Normativa 83 de 21 de novembro de 
2003 e demais legislações correlatas, bem como às normas de higiene e rotulagem de alimentos vigentes, informações 
complementares conforme anexo I folheto Descritivo.   
Registro SIF N. º47/2594  
Peso liquido: 02 (dois) kilos. 
Embalagem Primaria: Sacos de polietileno, termossoldado, atóxico apropriado, apropriado para contato direto 
com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permitindo a visualização do produto e identificados através de 
etiqueta plástica atóxicas impressas com ribbon, com todas as informações necessária e legislação com os dizeres 
“PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”, 
Embalagem Secundaria: Caixas de papelão ondulado, fechada com fitas de polietileno ou laradas com fitas de 
arquear plásticas.com capacidade de 12kilos    
Validade do Produto: 365 dias 
MARCA: TOP CARNES    FABRICANTE: BH FOODS COM E IND LTDA 

194.103 
kg  

R$25,00 
Vinte e 
cinco 
reais  

R$4.852.575,00  
Quatro milhões 

oitocentos e 
cinquenta e dois 
mil quinhentos 

e setenta e cinco 
reais 

Valor Total da Proposta R$18.158.612,81 (Dezoito milhões cento e cinquenta e oito mil seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos)  
 
Dados da Empresa:  

Razão Social: JVC Industria Comercio Atacado Logística e distribuição de Alimentos Ltda  
CNPJ N º: 37.145.968/0001-16 
Inscrição Estadual:  07353206/001-11 
Endereço: Fazenda Ponte Alta de Cima, as margens da DF 001 – KM 57 – Próximo ao balão do Gama/DF  
e-mail: jvcalimentos@jvcalimentos.com.br – marcelo.guimaraes@jvcalimentos.com.br 
Telefone (61)2103-8500 – FAX (61)2103-8500 
Dados bancários: Dados bancários: (085) BANCO TOPAZIO- Agencia 0010– C/C: 5554754-1 
dados do representante Legal: Juno Veloso Vidal dos Santos – CPF 513.025.511-91 e RG 1.212.894 – SSP/DF 

         
Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação. 
 
O prazo para entrega dos materiais Conforme Descrito na clausula 14 e seus sub itens do termo de referência. 
 
Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital. 
 
04Declaro que entregarei o material(s), (s) equipamento(s) e/ou peças comprovadamente novo (s) e sem uso, uma vez que não será aceito materiais/equipamento (s) ou 
peça (s) recondicionado (s). (conforme o caso) 
 
05) Declaramos ainda, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas relativas à entrega dos bens, tais como embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos 
e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação; 
 
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. 
 
 
Brasilia/DF 21 de Dezembro de 2022 
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Ao  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte – DF 

 
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 
 

 

Declaração 
 

A empresa JVC Industria Comercio Atacado Logistica e distribuição de Alimentos Ltda.  CNPJ n º  
37.145.968/0001-16, Fazenda Ponte Alta de Cima as margens da DF 001 – KM 57 – Próximo ao 
Balão do Gama /DF (61)2103-8500, por intermédio de seu Socio Diretor Juno Veloso Vidal dos 
Santos  – CPF 513.025.511-91, declara que os itens relacionados abaixo, o qual apresentou proposta, 
atende as especificações técnicas estipuladas no Folheto Descritivo – Termo de Referência, anexo I 
do Edital.  
 
Declara, ainda, que está ciente que:  
 
Caso seja vencedor, deverá 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.  
 
Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei. 
 
 
 
Brasilia/DF 21 de Dezembro  de 2022 
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Ao  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte – DF 

 
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 

 
 

DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO DA LEI DISTRITAL Nº 4.770/2012 
(SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL) 

 
A empresa JVC Industria Comercio Atacado Logistica e distribuição de Alimentos Ltda.  CNPJ n º  
37.145.968/0001-16, Fazenda Ponte Alta de Cima as margens da DF 001 – KM 57 – Próximo ao Balão do 
Gama /DF (61)2103-8500, por intermédio de seu Socio Diretor Juno Veloso Vidal dos Santos  – CPF 
513.025.511-91, DECLARA QUE ATENDE 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.  

 
  Brasilia/DF 21 de Dezembro  de 2022 
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Ao  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF 

 
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 
 

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO  
N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 
A empresa JVC Industria Comercio Atacado Logistica e distribuição de Alimentos 
Ltda.  CNPJ n º  37.145.968/0001-16, Fazenda Ponte Alta de Cima as margens da DF 
001 – KM 57 – Próximo ao Balão do Gama /DF (61)2103-8500, por intermédio de seu 
Socio Diretor Juno Veloso Vidal dos Santos  – CPF 513.025.511-91, Declara que não 
incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a 
expressão da verdade, sob as penas da lei. 
 
 
Brasilia/DF 21 de Dezembro  de 2022 
. 
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Ao  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte – DF 
 
 
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 
 

DECLARAÇÃO  
 
A empresa JVC Industria Comercio Atacado Logistica e distribuição de 
Alimentos Ltda.  CNPJ n º  37.145.968/0001-16, Fazenda Ponte Alta de 
Cima as margens da DF 001 – KM 57 – Próximo ao Balão do Gama /DF 
(61)2103-8500, por intermédio de seu Socio Diretor Juno Veloso Vidal dos 
Santos  – CPF 513.025.511-91, Declaramos que temos ciência que caso 
sejamos vencedor, obrigatoriamente no ato da assinatura do contrato 
apresentaremos toda a documentação técnica descrita no item 18 do 
Termo de Referência.   
 
Brasilia/DF 21 de Dezembro  de 2022 
.  
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REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022  
 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa JVC Industria Comercio Atacado Logistica e distribuição de 
Alimentos Ltda.  CNPJ n º  37.145.968/0001-16, Fazenda Ponte Alta de 
Cima as margens da DF 001 – KM 57 – Próximo ao Balão do Gama /DF 
(61)2103-8500, por intermédio de seu Socio Diretor Juno Veloso Vidal dos 
Santos  – CPF 513.025.511-91, Declaramos expressa que o objeto do qual 
ofereceu proposta atende as especificações contidas no Folheto Descritivo, 
anexo I do Termo de Referência, com a descrição detalhada do objeto, 
conforme modelo constante do Anexo I. 
 
Brasilia/DF 21 de Dezembro  de 2022 
 

 
 

 


