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PROPOSTA DE PREÇOS  

 

 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
 

Processo: DISPENSA Nº 05/2020  

(Processo Administrativo n.° 23060.000751/2020-79)  

 

 
A empresa LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ nº 30.479.120/0001-84, com domicilio na 

AV. JOSIAS CARVALHO, N 212, CENTRO, SALGADO/SE, vem apresentar desta proposta de 

preços. 

ITEM  DESCRIÇÃO  CATMAT UND  MARCA QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

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 DALON 14385 
 R$          
3,50  

 três reais 
e 

cinquenta 
centavos  

 R$   
50.347,50  

 cinquenta mil, 
trezentos e quarenta 

e sete reais e 
cinquenta centavos  

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  NOTA 10 5754 
 R$          
2,15  

 dois reais 
e quinze 
centavos  

 R$   
12.371,10  

 doze mil, trezentos 
e setenta e um reais 

e dez centavos  

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  
MARIA 
ROSA 

8631 
 R$          
3,40  

 três reais 
e 

quarenta 
centavos  

 R$   
29.345,40  

 vinte e nove mil, 
trezentos e quarenta 

e cinco reais e 
quarenta centavos  

4 

Farinha de milho FLOCÃO, 
précozida, 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  DALON 17262 
 R$          
1,10  

 um real e 
dez 

centavos  

 R$   
18.988,20  

 dezoito mil, 
novecentos e 

oitenta e oito reais e 
vinte centavos  

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  BARBOSA 80 
 R$        

45,00  

 quarenta 
e cinco 
reais  

 R$     
3.600,00  

 três mil e 
seiscentos reais  



LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 

CNPJ 30.479.120/0001-84 – AV Josias Carvalho, nº 212 Galpão A – Centro – Salgado/SE 

Telefone/Fax (79)99971-1757– E-mail lhcomercio1@gmail.com 

6 

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).  

465459 pct  BARBOSA 16 
 R$        

20,00  
 vinte 
reais  

 R$        
320,00  

 trezentos e vinte 
reais  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

 R$                       114.972,20  

 cento e quatorze mil, 
novecentos e setenta e dois 

reais e vinte centavos  

 
Aceitamos todos os termos do Edital. 
 
Manteremos nossa proposta válida até 60 (dias) dias de sua abertura. 
 
Declaramos que nos preços ofertados então inclusas todas as despesas com transporte, taxas, 
tributos, impostos, encargos etc. 
 
Dados pessoais do Representante Legal: 
Nome: NESTOR RAFAEL SIQUEIRA SILVA 

RG n°: 3.223.320-5 SSP/SE 

CPF n°: 052.758.795-80 

Estado Civil: SOLTEIRO 
Endereço: AV. JOSIAS CARVALHO, 207 CENTRO. 
Dados Bancários: 
Banco: BRADESCO 
Agência: 2005-2 
Conta Corrente: 7865-4 
Sem mais, 

 

Salgado/SE, 19 de maio de 2020 

 

 

 

NESTOR RAFAEL SIQUEIRA SILVA 
CPF: 052.758.795-80 

RG: 3.223.320-5 SSP/SE 


