
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Praça Barão do Rio Branco, 153, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000 

Tel.: (87) 3839-1156 – CNPJ: 11.043.981/0001-70 

E-mail.: prefeituraalagoinhape@gmail.com 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019/PMA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 

A Comissão de Pregão, desta Prefeitura, informa abaixo, o resultado final da 

licitação, acima identificada. 

 

VENCEDOR: 

 

TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA – CNPJ nº 70.236.724/0001-14, 

foi declarada vencedora dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06, com o valor global de R$ 

28.380,00 (vinte e oito mil trezentos e oitenta reais). 

 

Item Descrição Apresentação Quant. 
Valor 

Unitário (R$) 

Valo Total / 

Item (R$) 

01 

Abacaxi - Comum extra, in natura, com grau de 

maturação adequado para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

Kg 900 3,20 2.880,00 

02 

Abacate - Comum extra in natura, polpa firme ao toque, 

casca lisa e brilhante, com grau de maturação adequado 

para o consumo. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.      

Kg 800 5,50 4.400,00 

03 
Alho – De 1ª qualidade, tamanho grande, sem sujidades, 

acondicionados  em embalagem apropriada. 
Kg 280 17,50 4.900,00 

04 

Batata Inglesa – De 1ª qualidade, sem lesões de 

origem, bem desenvolvida, livre de danos físicos e 

mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 

acondicionada em caixas próprias. 

Kg 1.200 5,60 6.720,00 

05 

Cebola Branca – De 1ª qualidade, compacta e firme, 

sem lesões de origem física e mecânica, tamanho e 

coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em caixas próprias.  

Kg 1.200 3,70 4.440,00 

06 

Maçã Nacional - sem apresentar avarias na casca, 

fresca, com grau de maturação adequado para o 

consumo. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

Kg 800 6,30 5.040,00 

Valor Global R$ 28.380,00 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais). 

 

Alagoinha – PE, 08 de Maio de 2019. 

 

 

Eviton Santos de Melo 

Pregoeiro 


