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PROPOSTA COMERCIAL 
 

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 L A GOMES DE SOUZA OLIVE PESCADOS - ME, inscrita no CNPJ 08.888.234/0001-29, IE/DF: 
07.488.815/001-00. Situada na QUADRA AC ADE CONJUNTO 22 LOTE 28, S/N, GALPÃO, AGUAS CLARAS, CEP: 
71.990-000, BRASÍLIA – DF, sente-se honrada em apresentar proposta de PREÇOS acordo com as especificações, 
condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 05/2022-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a 
cumprir integralmente. 

 

Item Und Especificação / Marca Quant. V. Unit V. Total 
2 Kg MARCA: FRIATO 

CORTE CONGELADO DE FRANGO – TIPO COXA E SOBRECOXA (COM PELE 
E COM OSSO): Descrição: Corte de frango tipo coxa e sobre coxa sob a 
forma/nomenclatura de coxa e sobrecoxa congelado, com pele e com osso. Não deverá 
conter temperos. O produto deverá ser obtido processado, embalado, armazenado, 
transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou 
agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde 
do consumidor. Deverá estar livre de contaminantes químicos, físicos e biológicos 
(parasitas, fungos ou microorganismo patogênicos) ou de qualquer outra substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar 
formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras 
por congelamento. O produto não deverá apresentar contaminação cruzada com outros 
gêneros alimentícios. Embalagem primária: material plástico de polietileno, 
transparente permitindo a visualização do produto, atóxica, resistente e que garanta a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá 
evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Peso unitário: de 1,0 a 
3,0 kg (quilograma). A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado 
não poderá ultrapassar 6% (seis por cento). Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) 
meses a partir da data da entrega do produto nas Unidades Escolares da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na modalidade porta a porta. SIF 3921 

76.320 R$ 10,50 R$ 801.360,00 

4 Kg MARCA: FRIATO 
CORTE CONGELADO DE FRANGO – TIPO COXA E SOBRECOXA (COM PELE 
E COM OSSO): Descrição: Corte de frango tipo coxa e sobre coxa sob a 
forma/nomenclatura de coxa e sobrecoxa congelado, com pele e com osso. Não deverá 
conter temperos. O produto deverá ser obtido processado, embalado, armazenado, 
transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou 
agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde 
do consumidor. Deverá estar livre de contaminantes químicos, físicos e biológicos 
(parasitas, fungos ou microorganismo patogênicos) ou de qualquer outra substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar 
formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras 
por congelamento. O produto não deverá apresentar contaminação cruzada com outros 
gêneros alimentícios. Embalagem primária: material plástico de polietileno, 
transparente permitindo a visualização do produto, atóxica, resistente e que garanta a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá 
evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Peso unitário: de 1,0 a 
3,0 kg (quilograma). A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado 
não poderá ultrapassar 6% (seis por cento). Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) 
meses a partir da data da entrega do produto nas Unidades Escolares da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na modalidade porta a porta. SIF 3921 

70.115 R$ 10,50 R$ 736.207,50 

6 Kg MARCA: FRIATO 
CORTE CONGELADO DE FRANGO – TIPO COXA E SOBRECOXA (COM PELE 
E COM OSSO): Descrição: Corte de frango tipo coxa e sobre coxa sob a 
forma/nomenclatura de coxa e sobrecoxa congelado, com pele e com osso. Não deverá 

67.308 R$ 10,50 R$ 706.734,00 
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conter temperos. O produto deverá ser obtido processado, embalado, armazenado, 
transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou 
agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde 
do consumidor. Deverá estar livre de contaminantes químicos, físicos e biológicos 
(parasitas, fungos ou microorganismo patogênicos) ou de qualquer outra substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar 
formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras 
por congelamento. O produto não deverá apresentar contaminação cruzada com outros 
gêneros alimentícios. Embalagem primária: material plástico de polietileno, 
transparente permitindo a visualização do produto, atóxica, resistente e que garanta a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá 
evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Peso unitário: de 1,0 a 
3,0 kg (quilograma). A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado 
não poderá ultrapassar 6% (seis por cento). Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) 
meses a partir da data da entrega do produto nas Unidades Escolares da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na modalidade porta a porta. SIF 3921 

8 Kg MARCA: FRIATO 
CORTE CONGELADO DE FRANGO – TIPO COXA E SOBRECOXA (COM PELE 
E COM OSSO): Descrição: Corte de frango tipo coxa e sobre coxa sob a 
forma/nomenclatura de coxa e sobrecoxa congelado, com pele e com osso. Não deverá 
conter temperos. O produto deverá ser obtido processado, embalado, armazenado, 
transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou 
agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde 
do consumidor. Deverá estar livre de contaminantes químicos, físicos e biológicos 
(parasitas, fungos ou microorganismo patogênicos) ou de qualquer outra substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar 
formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras 
por congelamento. O produto não deverá apresentar contaminação cruzada com outros 
gêneros alimentícios. Embalagem primária: material plástico de polietileno, 
transparente permitindo a visualização do produto, atóxica, resistente e que garanta a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá 
evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Peso unitário: de 1,0 a 
3,0 kg (quilograma). A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado 
não poderá ultrapassar 6% (seis por cento). Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) 
meses a partir da data da entrega do produto nas Unidades Escolares da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal. Entrega na modalidade porta a porta. SIF 3921 

68.652 R$ 10,50 R$ 720.846,00 

VALOR TOTAL R$ 2.965.147,50 
 

 

Valor total da proposta: O valor global da proposta e de R$ 2.965.147,50 (Dois milhões novecentos e sessenta e cinco mil cento 
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 
 
Validade da proposta é de 90 (Noventa dias), contados da apresentação da mesma; 
Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital; 
 
Prazo de entrega de acordo com o Termo de Referência; 
 
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; 
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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. 
 
BANCO BRADESCO (237) agência número 2541, conta corrente 028200-6 
 
A ata será assinada, no prazo determinado no Edital, por: 

 
LUMMA APARECIDA GOMES DE SOUZA OLIVÉ 

Representante Legal 

RG: 2.569.436 SSP DF  

CPF: 028.419.041-13 

Telefone: (61) 3399-8628 / (61) 9 9177-1238 

1. Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: Custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto desta Licitação. 

 
2. Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

 

Brasília DF – 23 de Fevereiro de 2022  
 
 

 


