
OURO PRETO ALIMENTOS

Ouro Preto Alimentos Comércio EIRELI – EPP CNPJ: 05.942.903/0001-05 INSC. EST.: 118.661.506.110
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira 2.937 – Bloco C – Sala 212 - Jabaquara

São Paulo - SP CEP 04309-011
PABX: 11 3164.3613 e-mail: opalimentos@uol.com.br

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

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 33/2022-
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:

Item: 13 Quantidade: 55.402 Unidade: kg
Especificação: Entende-se por farinha de milho flocada (flocão) o produto obtido por meio da laminação de diferentes frações dos grãos
de milho degerminados. Não conterá sal, conservantes e demais aditivos alimentares. Embalagem Primária: Será constituída de material
atóxico, impermeável, hermeticamente fechado, que garanta as características de quantidade e qualidade do produto durante todo o seu
prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. Peso Líquido Unitário: 500 g (quinhentos
gramas.
Nome do Produto: Flocão São Braz (farinha de milho flocada)
Ingredientes: farinha de milho flocada (geneticamente modificada a partir de Streptomyces viridochromogenes e/ou Bacillus thuringiensis
e/ou Agrobacterium sp.). Não contém Glúten.
Modelo: Institucional
Marca: São Braz Fabricante: São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos CNPJ: 08.811.226/0019-03
Endereço: BR 230, km 13,2  no 1.211 – Bairro Parque Esperança – Cabedelo – PB - CEP 58108--502
Número do registro do produto no órgão competente: produto dispensado de registro
Peso Líquido da Embalagem Primária: 500 g
Prazo de Validade: 11(onze) meses
Tipo de Embalagem Primária: plástica, atóxica
Tipo de Embalagem Secundária: fardos plásticos 30 x 500 g

Valor Unitário: R$3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos)
Valor Total: R$198.339,16 (cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)
Declaramos que o objeto desta 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 III.
Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação.
O prazo para entrega dos produtos será de acordo com o Termo de Referência, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva
Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.
Apresentaremos garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.
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.

São Paulo – SP, 17 de outubro de 2022.

Patrícia Souza de Almeida
titular e administradora
CPF 002.207.861-43
CI 2.010.652  SSP/DF
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