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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

SENHOR (A) PREGOEIRO (A)

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020

ARACAJU

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

CPF:

HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

10.139.520/0001-30

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

HELLEN DOS SANTOS BARROS MERCES

TELEFONE:

E-MAIL:

PESSOA QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:

licitacoeshm2@gmail.com

RUA URBANO NETO, 1133

APRESENTAMOS, NA FORMA ABAIXO, NOSSA PROPOSTA  DE PREÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA  Nº. 02/2020, PROMOVIDO POR ESSE 

ÓRGÃO. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para composição de cesta básica, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

- PNAE conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para distribuição aos alunos da educação básica do IFS.

PROPOSTA COMERCIAL

836.761.475-53

3.4543455-0

BANCO BANESE

015

03102323-0

BANCO:

AGÊNCIA:

CIDADE:

ESTADO: SERGIPE

49035190

(79) 98168-8360

RG:

CEP:

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

CONTA CORRENTE:

RUA: URBANO NETO, 1133 CEP: 49035-190

BAIRRO: COROA DO MEIO TELEFONE: (79)98168-8360

CNPJ: 10.139.520/0001-33 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27122728-1

mailto:licitacoeshm2@gmail.com


Valor 

Unitário
Valor Total 

1 NOTA 10 KG 14385 R$ 3,71 R$ 53.368,35

2 PINHEIRO KG 5754 R$ 2,41 R$ 13.867,14

3 PINGA FOGO PCT 8631 R$ 3,95 R$ 34.092,45

treze mil oitocentos 

e sessenta e sete 

reais e quatorze 

centavos

trinta e quatro mil e 

noventa e dois reais 

e quarenta e cinco 

centavos

Preço em R$

Valor Unitário 

Extenso

cinqüenta e três mil 

trezentos e sessenta 

e oito reais e trinta e 

cinco centavos

Arroz branco parboilizado, classe longo 

fino, tipo 1. Isento de grãos quebrados 

ou defeituosos. Embalagem com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade. 

Açúcar cristal, superior livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, 

parasitas, detritos de animais ou 

vegetais, sujidades, larvas. Embalagens 

de 1 kg. 

Café puro, torrado, moído, forte e 

encorpado. Acondicionado em pacote 

aluminizado, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente a vácuo e limpo. O 

produto deve apresentar marca do 

fabricante, composição nutricional, data 

de fabricação e prazo de validade, 

registro no Ministério da Agricultura, 

empacotado a vácuo com registro na 

ABIC. Embalagem de contendo 

aproximadamente 250 g de peso 

liquido, apresentando selo PCQ 

(Programa de Qualidade do Café). 

Quant.Marca Uni.ProdutoITEM Valor Total 

Extenso 

três reais e setenta e 

um centavos

dois reais e quarenta e 

um centavos

três reais e noventa e 

cinco centavos
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4 VITAMILHO PCT 17262 R$ 1,65 R$ 28.482,30

5 PLASFORT PCT 80 R$ 50,78 R$ 4.062,40

6 MCLAUREN PCT 16 R$ 21,50 R$ 344,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 134.216,64 cento e trinta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos

Validade: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

trezentos e quarenta 

e quatro reais

cinqüenta reais e 

setenta e oito centavos

vinte e um reais e 

cinqüenta centavos

Farinha de milho FLOCÃO, pré-cozida, 

isenta de sujidades, larvas e parasitas, 

ovos, insetos. Pacotes de 500g em 

embalagem plástica adequada a 

natureza do produto e de acordo com a 

legislação pertinente.

Saco plástico em polietileno (PEAD) 

transparente (capacidade para 50kg) – 

50x80 cm – com sanfona lateral, ideal 

para acondicionar alimentos (cesta 

básica) espessura mínima de 08 micras 

em pacotes de 100 unidades. 

vinte e oito mil 

quatrocentos e 

oitenta e dois reais e 

trinta centavos

quatro mil e 

sessenta e dois reais 

e quarenta centavos

Abraçadeira de nylon, com ranhuras, 

comprimento entre 20mm e 30mm e 

largura aproximada de 5mm, pacote 

com 100 peças. Indicada para fixar e 

organizar fios, cabos, entre outros (será 

utilizada para fechamento das cestas 

básicas). 

um real e sessenta e 

cinco centavos

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 134.216,64
cento e trinta e 

quatro mil duzentos 

e dezesseis reais e 
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Aracaju/SE, 18 de Maio de 2020

________             ________________________________________

HELLEN DOS SANTOS MERCES

SOCIA-GERENTE

Nos preços acima já estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas (custos de aquisição, transportes, impostos, taxas, seguros, lucro da Empresa) e quaisquer 

outras que, direta ou indiretamente impliquem ou venham a implicar no cumprimento da presente Proposta de Preços;
Garantia do Produto: todos os produtos ofertados nesta proposta serão entregues dentro do prazo de validade, conforme indicação do fabricante e nos 

comprometemos a trocar qualquer produto acaso se dê vícios ou defeitos de fabricação.

Declaramos que inexistem fatos impeditivos e que nossa empresa não se encontra impedida de licitar ou contratar com qualquer instituição ou órgão da esfera 

municipal, estadual ou federal.

Declaramos de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da 

Lei 8.666/93).

Declaramos que estamos de acordo com o edital e seus anexos e aceitamos todas as condições estabelecidas por ele.
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PROPOSTA COMERCIAL
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