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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018/PMA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, desta Prefeitura, informa abaixo, o 

resultado final da licitação, acima identificada. 

 

VENCEDORES: 

 

- FRANCISCO DE ASSIS LEAL, CPF Nº 248.687.444-53, foi declarado vencedor de 

3.200 kg do item nº 01 – Banana Prata, 1.400 kg do item 02 - Cenoura, 280 kg do item 

nº 03 - Coentro, 1.400 kg do item 04 - Chuchu, 600 kg do item 07 – Pimentão Verde, 

400 kg do item 09 – Tomate, com o valor global de R$ 17.835,60 (dezessete mil, 

oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). 

 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTIDADE 

Kg ANUAL 

VALOR 

UNITÁRIO (Kg) 

VALOR 

TOTAL / 

ITEM 

01 - Banana Prata – Em pencas de primeira qualidade, tamanho 

e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser 

bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio 

e transporte, acondicionada em pencas avulsas. 

3.200 2,07 6.624,00 

02 - Cenoura – De 1ª qualidade, sem lesões de origem, sem 

rachaduras, de coloração e tamanhos uniformes, acondicionada 

em caixas próprias. 

1.400 3,04 4.256,00 

03 - Coentro – Talos e folhas inteiras, graúdas, sem manchas, 

com coloração uniforme, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

280 5,87 1.643,60 

04 - Chuchu – De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões 

de origem físico ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em caixas próprias. 

1.400 1,60 2.240,00 

07 - Pimentão Verde – De 1ª qualidade, apresentando tamanho, 

cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, acondicionado em saco plástico. 

600 2,50 1.500,00 

09 - Tomate - Aspecto globoso – mista com verdes e maduros, 

cor vermelha), classificada como legume, graúda, e polpa firme,  

intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas, lavras, sem lesões de 

origem física. Acondicionada em caixa em madeira pesando 

entre 20 KG e 30 KG 

400 3,93 1.572,00 

Valor Global R$ 17.835,60 (dezessete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). 

 

- MARIA DE LOURDES LEITE GALINDO, portadora do CPF nº 998.868.204-20, foi 

declarada vencedora de 3.000 kg do item nº 08 – Polpa de Fruta, com o valor global de 

R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais). 

 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTIDADE 

Kg ANUAL 

VALOR 

UNITÁRIO (Kg) 

VALOR 

TOTAL / 

ITEM 

08 - Polpa de fruta - natural, sabor acerola, com no mínimo 100 

ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, 

3.000 5,90 17.700,00 
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prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Valor Global R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais). 

 

- DAMIÃO JAILSON ALMEIDA SANTOS, portador do CPF Nº 038.752.794-09, foi 

declarado vencedor de 2.400 kg do item nº 05 – Macaxeira, 1800 Kg do item nº 06 – 

Ovo Caipira, com o valor global de R$ 19.614,00 (dezenove mil, seiscentos e quatorze 

reais). 

 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTIDADE 

Kg ANUAL 

VALOR 

UNITÁRIO (Kg) 

VALOR 

TOTAL / ITEM 

05 - Macaxeira – Hortaliça classificada como tubérculo, de 

qualidade, tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, com 

cozimento garantido, compacta e firme, isenta de material terroso, 

parasitas, mofos e sem partes arroxeadas, sem folhas e talos. 

2.400 3,05 7.320,00 

06 - Ovo caipira – Cor, cheiro, tamanho e casca firme, 

próprio do produto com validade de no máximo de 30 dias. 

Embalado em caixas próprias. 

1.800 6,83 12.294,00 

Valor Global R$ 19.614,00 (dezenove mil, seiscentos e quatorze reais). 

 

- ANTONIO JURACI ALMEIDA SANTOS, portador do CPF Nº 880.776.834-87, foi 

declarado vencedor de 2.400 kg do item nº 05 – Macaxeira, com o valor global de R$ 

7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais). 

 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTIDADE 

Kg ANUAL 

VALOR 

UNITÁRIO (Kg) 

VALOR 

TOTAL / ITEM 

05 - Macaxeira – Hortaliça classificada como tubérculo, de 

qualidade, tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, com 

cozimento garantido, compacta e firme, isenta de material terroso, 

parasitas, mofos e sem partes arroxeadas, sem folhas e talos. 

2.400 3,05 7.320,00 

Valor Global R$ 7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais). 

 

- JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS, portador do CPF nº 684.089.868-72, foi declarado 

vencedor de 3.000 kg do item nº 08 – Polpa de Fruta, com o valor global de R$ 17.700,00 

(dezessete mil e setecentos reais). 

 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTIDADE 

Kg ANUAL 

VALOR 

UNITÁRIO (Kg) 

VALOR 

TOTAL / 

ITEM 

08 - Polpa de fruta - natural, sabor acerola, com no mínimo 100 

ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

3.000 5,90 17.700,00 

Valor Global R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais). 

 

Para o item nº 10, não houve Projeto de Venda. 

 

Alagoinha – PE, 28 de Março de 2018. 

 

 

Eviton Santos de Melo 

Presidente/CPL 


