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PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
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 QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA E 
MODELO 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

3 887.878 Kg ARROZ PARBOILIZADO POLIDO – TIPO 
1, LONGOFINO - Descrição: Arroz 

Parboilizado Tipo 1, Classe Longo Fino, 
Grupo Beneficiado, Sub-Grupo 

Parboilizado Polido. Alimento obtido 
de grãos longos finos sadios de arroz, 
Oryza sativa L. queforam submetidos 
ao beneficiamento, parboilização e 

polimento adequados, de procedência 
nacional, com no mínimo 90% de 
grãos inteiros. Não deverá conter 
conservantes e aromatizantes. O 

produto deverá apresentar 
características sensoriais próprias e 
adequadas ao produto relativas ao 
aspecto, cor, odor, sabor e textura. 
Embalagem Primária: Saco plástico 

flexível, termoencolhível dealta 
barreira ao vapor de água e ao 
oxigênio, altatransparência e 

resistência, atóxico, de 
altatermossoldabilidade (resistente ao 

manuseio, transporte, garantindo a 
hermeticidade até a utilização final, 

alta resistência à tração e/ou 
perfuração, livre de odores estranhos). 

Peso Líquido Unitário: 05 kg (cinco 
quilogramas). Prazo de Validade: 

mínima de 11 (onze) meses a partir da 
data de entrega no depósito da SEE/DF 

ou outro local indicado por essa 
Secretaria. 

Tabela Nutricional 
Valor Energético – 183Kcal=769Kj – 9% 

Carboidratos – 40g – 13%  
Protéinas – 3,5g – 5%  

Gorduras Totais – 0 – 0  

CAMPINEIRO 
/ 

PCT 5KG 

3,57 3.169.724,46 

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:4077885
1672
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Gorduras Saturadas – 0 – 0 
Gorduras Trans – 0 - **   

Fibra Alimentar -  
FABRICANTE: J P BENF. E IMP. LTDA 
ENDEREÇO: RUA DOS LIRÍOS, Nº318, 

BAIRRO CHACARÁS BOA VISTA, 
CONTAGEM/MG, CEP 32.150-230 
TIPO DE EMBALAGEM PRIMÁRIA: 

saco de polietileno 
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 

Fardo de polietileno 

  

Item Descrição do Produto Marca Fabricante Número do 
registro do 
produto 
noórgão 
competente 
(quando 
aplicável). 

Peso 
Líquido da 
Embalagem 
Primária. 

Prazo de 
Validade 

Tipo de 
Embalagem 
Primária 

Tipo de 
Embalagem 
Secundária 

3 ARROZ PARBOILIZADO 
POLIDO – TIPO 1, 

LONGOFINO - Descrição: 
Arroz Parboilizado Tipo 

1, ClasseLongo Fino, 
Grupo Beneficiado, Sub- 

GrupoParboilizado 
Polido. Alimento obtido 

de grãoslongos finos 
sadios de arroz, Oryza 

sativa L. queforam 
submetidos ao 

beneficiamento, 
parboilizaçãoe polimento 

adequados, de 
procedência 

nacional,com no mínimo 
90% de grãos inteiros. 

CAMPINEIRO J P BENF. E 
IMP. LTDA 

ISENTO 5 KG 12 MESES saco de 
polietileno 

Fardo de 
polietileno 

SORAYA 
APARECIDA RIOS 
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672

Assinado de forma 
digital por SORAYA 
APARECIDA RIOS 
ALVES:40778851672 
Dados: 2022.10.10 
17:00:44 -03'00'

mailto:superalimentos@outlook.com.br


CNPJ: 21.467.701/0001-05 /Insc. Municipal:72076899-0 /Insc. Estadual: 002.471.766.0048 

Email :superalimentos@outlook.com.br 

Tel.: (31) 3357-5130 

 

 

 

 
 

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

licitação. 

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 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. 

 

Caso seja vencedor, deverá obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar toda documentação 
descrita no item18.4 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. 
 

Contagem/MG, 10 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

SORAYA APARECIDA RIOS ALVES 
(PROPRIETÁRIA) 

RG: MG 3.434.800/SSP-MG 
CPF: 407.788.516-72
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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 

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 QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA E 
MODELO 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

8 86.078 
 

kg EXTRATO DE TOMATE - Descrição: 
Extrato de Tomate é o produto 

resultante da concentração da polpa 
de frutos maduros, sãos e limpos do 

tomateiro (Lycopersicum esculentum), 
devendo conter no mínimo 6% de 

sólidos solúveis naturais de tomate, 
obtido por processo tecnológico 

adequado, sem pele e sem sementes. 
Não deverá conter microorganismos 
e/ou substâncias tóxicas de origem 

microbiana, amido, soja, 
espessantes,corantes, conservantes e 

aromatizantes de quaisquer naturezas. 
Embalagem Primária: Constituinte de 

material atóxico, impermeável, 
hermeticamente fechado, resistente a 

rasgo e rupturas, 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. A 

embalagem poderá ser constituída de 
material rígido ou flexível. A 
embalagem não poderá ser 

constituída de material em lata. Peso 
Líquido Unitário: de 300g (trezentos 
gramas) a 2 kg (dois quilogramas). 

Prazo de Validade: mínimo 11(onze) 
meses, a partir da data de entrega do 
produto no depósito da Secretaria de 
Educação ou outro local indicado por 

essa Secretaria.  
Tabela Nutricional 

BONARE 
/ 

EMB 1.070KG 

5,55 477.732,90 

SORAYA 
APARECIDA RIOS 
ALVES:40778851
672
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Valor Energético/Calorias – 4kcal = 17 
kj – 0% 

Carboidratos – 1,1g – 0% 
Proteínas – 0g – 0%  

Gorduras totais – 0g – 0%  
Gorduras Saturadas – 0g – 0%  

Gorduras trans – 0g – 0%  
Fibra alimentar – 0g – 0%  

Sódio – 5mg – 0% 
FABRICANTE: GOIAS VERDE ALIM. 

LTDA 
ENDEREÇO: FAZENDA ONÇA, GLEBA 

B, ZONA RURAL – LUZIÂNIA/GO 
 

 

Item 

 
Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Fabricante 

 
Número do 
registro do 
produto 
noórgão 
competente 
(quando 

aplicável). 

 

Peso 
Líquido da 
Embalagem 
Primária. 

 

Prazo de 
Validade 

 

Tipo de 
Embalagem 
Primária 

 

Tipo de 
Embalagem 
Secundária  

 

8 EXTRATO DE TOMATE - 
Descrição: Extrato de 
Tomate é o produto 

resultante da 
concentração da polpa 

de frutos maduros, 
sãos e limpos do 

tomateiro 
(Lycopersicum 

esculentum), devendo 
conter no mínimo 6% 

de sólidos solúveis 
naturais de tomate, 
obtido por processo 

tecnológico adequado, 
sem pele e sem 

sementes. Não deverá 
conter 

microorganismos e/ou 
substâncias tóxicas de 

origem microbiana, 
amido, soja, 

espessantes,corantes, 
conservantes e 

aromatizantes de 
quaisquer naturezas. 
Embalagem Primária: 

Constituinte de 
material atóxico, 

BONARE 
 

GOIAS 
VERDE 
ALIM. 
LTDA 

 

ISENTO  1,070 KG    12 MESES POUSCH   CAIXAS DE 
PAPELÃO   

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:40778
851672
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impermeável, 
hermeticamente 

fechado, resistente a 
rasgo e rupturas, 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. A 
embalagem poderá ser 
constituída de material 

rígido ou flexível. A 
embalagem não 

poderá ser constituída 
de material em lata. 

Peso Líquido Unitário: 
de 300g (trezentos 
gramas) a 2 kg (dois 

quilogramas). Prazo de 
Validade: mínimo 
11(onze) meses, a 
partir da data de 

entrega do produto no 
depósito da Secretaria 
de Educação ou outro 
local indicado por essa 

Secretaria. 
 

 

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

licitação. 

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 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei 

distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens: SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:407788
51672
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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. 

 

Declara, ainda, que está ciente que: 

 
. Caso seja vencedor, deverá obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar toda documentação 
descrita no item18.4 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. 

 

Contagem/MG, 14 de outubro de 2022. 

 

 

 

SORAYA APARECIDA RIOS ALVES 
(PROPRIETÁRIA) 

RG: MG 3.434.800/SSP-MG 
CPF: 407.788.516-72 
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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 

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 QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA E 
MODELO 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

14 552.036 
 

Kg FARINHA DE TRIGO - Descrição: 
Farinha de trigo, Tipo 1, sem 

fermento. Produto elaborado com 
grãos de trigo (Triticum aestivum L.) 

ou outras espécies de trigo do gênero 
Triticum, ou combinações por meio de 

trituração ou moagem e outras 
tecnologias. A farinha de trigo deverá 
ser classificada como Tipo 1 (um). Não 

deverá conter corantes artificiais e 
aromatizantes sintéticos. O produto 
deverá ser enriquecido com ferro e 

ácido fólico, conforme requisitos 
estabelecidos pela Resolução RDC n° 
150, de 13 de abril de 2017 -ANVISA. 
Embalagem Primária: Constituinte de 

material atóxico, impermeável, 
hermeticamente fechado, resistente a 

rasgo e rupturas, 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: entre 1,0kg (um 
quilograma) a 2,0 (dois quilogramas). 

Prazo de Validade: mínima de 
04(quatro) meses a partir da data da 

entrega do produto no depósito 
central da Secretaria de Educação.  

Tabela Nutricional 
Valor Energético – 171kcal = 715 kj – 9  

Carboidratos – 38g – 13 
Proteínas – 3g – 4  

Gorduras totais – 0,7 – 1  
Gorduras Saturadas – 0  

CISNE 
/ 

PCT 1KG  

4,13 2.279.908,68 

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:40778
851672
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Gorduras trans – 0  
Fibra alimentar – 1g – 4  

Sódio -  
FABRICANTE: MOINHO VACARIA IND. 

AGRICOLA LTDA. 
ENDEREÇO: RUA DR. FLORES, 800 – 

VACARIA/RS  
TIPO DE EMBALAGEM PRIMÁRIA: 

SACO DE POLIETILENO  
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 

FARDO DE POLIETILENO 
 
 

 

Item 

 
Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Fabricante 

 
Número do 
registro do 
produto 
noórgão 
competente 
(quando 
aplicável). 

 

Peso 
Líquido da 
Embalagem 
Primária. 

 

Prazo de 
Validade 

 

Tipo de 
Embalagem 
Primária 

 

Tipo de 
Embalagem 
Secundária  

 

14 FARINHA DE TRIGO - 
Descrição: Farinha de 

trigo, Tipo 1, sem 
fermento. Produto 

elaborado com grãos de 
trigo (Triticum aestivum 
L.) ou outras espécies de 
trigo do gênero Triticum, 

ou combinações por 
meio de trituração ou 

moagem e outras 
tecnologias. A farinha de 

trigo deverá ser 
classificada como Tipo 1 
(um). Não deverá conter 

corantes artificiais e 
aromatizantes sintéticos. 

O produto deverá ser 
enriquecido com ferro e 
ácido fólico, conforme 

requisitos estabelecidos 
pela Resolução RDC n° 
150, de 13 de abril de 

2017 -ANVISA. 
Embalagem Primária: 

Constituinte de material 
atóxico, impermeável, 

hermeticamente 
fechado, resistente a 
rasgo e rupturas, que 

CISNE MOINHO 
VACARIA 
INDUSTRIAL E 
AGRÍCOLA 
LTDA 

ISENTO  1 KG  6 MESES SACO DE 
POLIETILENO  

FARDO DE 
POLIETILENO  

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:407788
51672

Assinado de forma 
digital por SORAYA 
APARECIDA RIOS 
ALVES:40778851672 
Dados: 2022.10.10 
17:48:26 -03'00'
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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: entre 

1,0kg (um quilograma) a 
2,0 (dois quilogramas). 

Prazo de Validade: 
mínima de 04(quatro) 

meses a partir da data da 
entrega do produto no 

depósito central da 
Secretaria de Educação.  

Tabela Nutricional 
Valor Energético – 

171kcal = 715 kj – 9  
Carboidratos – 38g – 13 

Proteínas – 3g – 4  
Gorduras totais – 0,7 – 1 
Gorduras Saturadas – 0  

Gorduras trans – 0  
Fibra alimentar – 1g – 4  

Sódio -  
FABRICANTE: MOINHO 

VACARIA IND. 
AGRICOLA LTDA. 

ENDEREÇO: RUA DR. 
FLORES, 800 – 
VACARIA/RS  

TIPO DE EMBALAGEM 
PRIMÁRIA: SACO DE 

POLIETILENO  
TIPO DE EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: 
FARDO DE POLIETILENO  

 

 

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

licitação. 

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). 

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:4077885
1672

Assinado de forma 
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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. 

 

Declara, ainda, que está ciente que: 

 
. Caso seja vencedor, deverá obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar toda documentação 
descrita no item18.4 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. 

 

Contagem/MG, 10 de outubro de 2022. 

 

 

 
SORAYA APARECIDA RIOS ALVES 

(PROPRIETÁRIA) 

RG: MG 3.434.800/SSP-MG 
CPF: 407.788.516-72 
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APARECIDA RIOS 
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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 

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 QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA E 
MODELO 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

15 61.337 
 

Kg FARINHA DE TRIGO - Descrição: 
Farinha de trigo, Tipo 1, sem 

fermento. Produto elaborado com 
grãos de trigo (Triticum aestivum L.) 

ou outras espécies de trigo do gênero 
Triticum, ou combinações por meio de 

trituração ou moagem e outras 
tecnologias. A farinha de trigo deverá 
ser classificada como Tipo 1 (um). Não 

deverá conter corantes artificiais e 
aromatizantes sintéticos. O produto 
deverá ser enriquecido com ferro e 

ácido fólico, conforme requisitos 
estabelecidos pela Resolução RDC n° 
150, de 13 de abril de 2017 -ANVISA. 
Embalagem Primária: Constituinte de 

material atóxico, impermeável, 
hermeticamente fechado, resistente a 

rasgo e rupturas, 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: entre 1,0kg (um 
quilograma) a 2,0 (dois quilogramas). 

Prazo de Validade: mínima de 
04(quatro) meses a partir da data da 

entrega do produto no depósito 
central da Secretaria de Educação.  

Tabela Nutricional 
Valor Energético – 171kcal = 715 kj – 9  

Carboidratos – 38g – 13 
Proteínas – 3g – 4  

Gorduras totais – 0,7 – 1  
Gorduras Saturadas – 0  

CISNE 
/ 

PCT 1KG  

4,13 253.321,81 

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:4077885
1672
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Gorduras trans – 0  
Fibra alimentar – 1g – 4  

Sódio -  
FABRICANTE: MOINHO VACARIA IND. 

AGRICOLA LTDA. 
ENDEREÇO: RUA DR. FLORES, 800 – 

VACARIA/RS  
TIPO DE EMBALAGEM PRIMÁRIA: 

SACO DE POLIETILENO  
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 

FARDO DE POLIETILENO 
 
 

 

Item 

 
Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Fabricante 

 
Número do 
registro do 
produto 
noórgão 
competente 
(quando 
aplicável). 

 

Peso 
Líquido da 
Embalagem 
Primária. 

 

Prazo de 
Validade 

 

Tipo de 
Embalagem 
Primária 

 

Tipo de 
Embalagem 
Secundária  

 

15 FARINHA DE TRIGO - 
Descrição: Farinha de 

trigo, Tipo 1, sem 
fermento. Produto 

elaborado com grãos de 
trigo (Triticum aestivum 
L.) ou outras espécies de 
trigo do gênero Triticum, 

ou combinações por 
meio de trituração ou 

moagem e outras 
tecnologias. A farinha de 

trigo deverá ser 
classificada como Tipo 1 
(um). Não deverá conter 

corantes artificiais e 
aromatizantes sintéticos. 

O produto deverá ser 
enriquecido com ferro e 
ácido fólico, conforme 

requisitos estabelecidos 
pela Resolução RDC n° 
150, de 13 de abril de 

2017 -ANVISA. 
Embalagem Primária: 

Constituinte de material 
atóxico, impermeável, 

hermeticamente 
fechado, resistente a 
rasgo e rupturas, que 

CISNE MOINHO 
VACARIA 
INDUSTRIAL E 
AGRÍCOLA 
LTDA 

ISENTO  1 KG  6 MESES SACO DE 
POLIETILENO  

FARDO DE 
POLIETILENO  

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:407788
51672

Assinado de forma 
digital por SORAYA 
APARECIDA RIOS 
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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: entre 

1,0kg (um quilograma) a 
2,0 (dois quilogramas). 

Prazo de Validade: 
mínima de 04(quatro) 

meses a partir da data da 
entrega do produto no 

depósito central da 
Secretaria de Educação.  

Tabela Nutricional 
Valor Energético – 

171kcal = 715 kj – 9  
Carboidratos – 38g – 13 

Proteínas – 3g – 4  
Gorduras totais – 0,7 – 1 
Gorduras Saturadas – 0  

Gorduras trans – 0  
Fibra alimentar – 1g – 4  

Sódio -  
FABRICANTE: MOINHO 

VACARIA IND. 
AGRICOLA LTDA. 

ENDEREÇO: RUA DR. 
FLORES, 800 – 
VACARIA/RS  

TIPO DE EMBALAGEM 
PRIMÁRIA: SACO DE 

POLIETILENO  
TIPO DE EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: 
FARDO DE POLIETILENO  

 

 

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

licitação. 

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). 

SORAYA 
APARECIDA 
RIOS 
ALVES:40778
851672

Assinado de forma 
digital por SORAYA 
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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. 

 

Declara, ainda, que está ciente que: 

 
. Caso seja vencedor, deverá obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar toda documentação 
descrita no item18.4 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. 

 

Contagem/MG, 27 de outubro de 2022. 

 

 

 
SORAYA APARECIDA RIOS ALVES 

(PROPRIETÁRIA) 

RG: MG 3.434.800/SSP-MG 
CPF: 407.788.516-72 
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