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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022/PMA 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 

 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, desta prefeitura, informa abaixo, o resultado final da 

licitação, acima identificada. 

 

CREDENCIADAS: 

 

- JOÃO VIANEY DE ALMEIDA, CPF N° 386.603.504-72, credenciada para o item n° 01, com o 

valor unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), perfazendo o valor global de R$ 58.800,00 

(cinquenta e oito mil e oitocentos reais).  

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

01 Execução dos serviços de abastecimento de água potável em 

carro pipa, com capacidade mínima de 9.000 (nove mil) litros, 

a ser coletada em mananciais dentro da sede do município e 

distribuída na zona urbana e rural do município de Alagoinha 

– PE. 

420 Carrada 140,00 58.800,00 

Valor Global R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) 

 

- MARIA LUCIA GALINDO ROZENDO, CPF N° 065.426.114-87, credenciada para o item n° 02, 

com o valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), perfazendo o valor global de R$ 

67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).  

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

02 Execução dos serviços de abastecimento de água potável em 

carro pipa, com capacidade mínima de 10.000 (dez mil) litros, 

a ser coletada em mananciais dentro da sede do município e 

distribuída na zona urbana e rural do município de Alagoinha 

– PE. 

420 Carrada 160,00 67.200,00 

Valor Global R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) 

 

- BRUNO RAPHAEL ALVES CORDEIRO, CPF Nº 098.293.384-36, credenciada para o item n° 03, 

com o valor unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), perfazendo o valor global de R$ 

52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).  

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

03 Execução dos serviços de abastecimento de água 

potável em carro pipa, com capacidade mínima de 

14.000 (quatorze mil) litros, a ser coletada em 

mananciais dentro da sede do município e distribuída 

na zona urbana e rural do município de Alagoinha – 

PE. 

240 Carrada 220,00 52.800,00 

Valor Global R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) 
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- JOSÉ MARCELON DE ALMEIDA, CPF N° 734.093.164-34, credenciada para o item n° 04, com 

o valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), perfazendo o valor global de R$ 50.400,00 

(cinquenta mil e quatrocentos reais). 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

04 Execução dos serviços de abastecimento de água 

potável em carro pipa, com capacidade mínima de 

10.000 (dez mil) litros, a ser coletada em mananciais 

fora da sede do município e distribuída na zona urbana 

e rural do município de Alagoinha – PE. 

180 Carrada 280,00 50.400,00 

Valor Global R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) 

 

Alagoinha – PE, 01 de Junho de 2022.   

 

 

Eviton Santos de Melo 

Presidente/CPL 


