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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020

ITEM DESCRIÇÃO CATMAT UNID QUANT
PREÇO 

UNIT.

PREÇO UNIT. 

POR EXTENSO

 PREÇO 

TOTAL 

PREÇO TOTAL POR 

EXTENSO
MARCA

1

Arroz branco parboilizado, classe longo fino, tipo 1. Isento de grãos 

quebrados ou defeituosos. Embalagem contendo 5 kg com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

558908 kg 14385 R$2,84

dois reais e 

oitenta e quatro 

centavos

R$40.853,40

quarenta mil, oitocentos 

e cinquenta e três reais e 

quarenta centavos

DOPOVO

2

Açúcar cristal, superior livre de fermentação, isento de matéria 

terrosa, parasitas, detritos de animais ou vegetais, sujidades, larvas. 

Embalagens de 1 kg.

463989 kg 5754 R$2,14

dois reais e 

quatorze 

centavos

R$12.313,56

doze mil, trezentos e 

treze reais e cinquenta e 

seis centavos

PINHEIRO

3

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).

463581 pct 8631 R$3,33
três reais e trinta 

e três centavos
R$28.741,23

vinte e oito mil, 

setecentos e quarenta e 

um reais e vinte e três 

centavos

PURO

4

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.

459017 pct 17262 R$1,28
um real e vinte e 

oito centavos
R$22.095,36

vinte e dois mil e noventa 

e cinco reais e trinta e 

seis centavos

MARATÁ

5

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.

307144 pct 80 R$50,50

cinquenta reais e 

cinquenta 

centavos

R$4.040,00
quatro mil e quarenta 

reais
PLASFORT

_______________________________________________________

WENDELL TAVARES MENDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 834.275.895-87  - RG. 1.387.237 SSP/SE

Aracaju - SE, 18 de Maio de 2020

DADOS DA EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP         

CNPJ: 24.343.530/0001-09 /  I.E. 27.154.574-7 / ENDEREÇO: TV SANTO ANTONIO 51 BAIRRO: SANTO ANTONIO / CEP 49060-730 / ARACAJU - SE / TEL. (79) 3023-4593  / e-mail: 

maximoalimentos2018@gmail.com / BANCO BANESE, AG: 028, C/C: 03/104049-7 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:       

NOME: WENDELL TAVARES MENDES / ENDEREÇO: AVENIDA GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 45, BAIRRO GETULIO VARGAS/ CEP:49025-040 / CIDADE: ARACAJU- SERGIPE /  

CPF:834.275.895-87- RG: 1387.237 SSP-SE  / ESTADO CIVIL: CASADO / CARGO: SOCIO- ADMINISTRADOR / NATURALIDADE: ARACAJU / NACIONALIDADE: BRASILEIRO.          

PROPOSTA DE PREÇOS

VALOR TOTAL:
 cento e oito mil e quarenta e três reais e cinquenta e 

cinco centavos 

O contrato terá vigência de 02 (dois) meses, a partir da data da assinatura ou até a entrega do quantitativo total dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Os produtos devem ser entregues das 8:00 às 13:00, conforme cronograma de entregas, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, na qual se atestará o seu recebimento. 

Declaramos que nos nossos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e 

seguro até o destino, lucro, encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

R$ 108.043,55

MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP 

CNPJ 24.343.530/0001-09    I.E. 27.154.574-7 

TV. Santo Antônio, 51, Santo Antônio, CEP 49060-730, Aracaju- SE 
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