
 

 

 

 

 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, 26, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000 

Tel.: (87) 3839-1492 – CNPJ: 11.419.791/0001-05 

E-mail.: smsalagoinha@hotmail.com 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019/FMS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 

A Comissão de Pregão, do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha - PE, informa 

abaixo, o resultado final da licitação, acima identificada. 

 

VENCEDOR: 

 

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

foi declarada vencedora de todos os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

e 39, com o valor global de R$ 76.214,00 (setenta e seis mil, duzentos e quatorze reais). 

 
Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total / 

Item (R$) 

01 Alho nacional – cabeça tamanho grade com casca, 

de 1ª qualidade 
Kg 120 16,00 1.920,00 

02 Abobrinha – com casca lisa e brilhante, firme, não 

pode murcha, nem melando. 
Kg 200 3,35 670,00 

03 Abacaxi – verde, de 1ª qualidade, crista fechada, 

escamas grandes, tamanho grande. 
Unid 1.000 3,55 3.550,00 

04 Alface americana– nova, peça grande, de 1ª 

qualidade, folhas verdes e viçosas, sem manchas 

pretas 

Pé 800 2,20 1.760,00 

05 Banana prata - que não esteja verde, nem 

totalmente madura, deverá estar sempre presas a 

penca, sem manchas ou amassadas, de 1ª qualidade. 

Unid 6.000 0,29 1.740,00 

06 Banana comprida- que não esteja verde, nem 

totalmente madura, deverá estar sempre presas a 

penca, sem manchas ou amassadas, de 1ª qualidade 

Unid 2.400 1,00 2.400,00 

07 Batata inglesa – tamanho médio, com casca lisa e 

clara, brilhante, sem presença de imperfeições, não 

pode estar murcha e melando. 

Kg 1.000 3,60 3.600,00 

08 Batata doce - tamanho médio, casca firme, livre de 

brotos, integra 
Kg 1.000 2,78 2.780,00 

09 Berinjela- vegetal firme e integro, textura e 

consistência de vegetal fresco, livre de podridão, 

murcho 

Kg 300 3,20 960,00 

10 Beterraba -novinha, de 1ª qualidade, cor viva, 

tamanho pequeno, não pode estar murcha. 
Kg 400 2,98 1.192,00 

11 Brócolis– verde, novo, cabeça bem fechada, de 1ª 

qualidade, não pode estar amarelado. 
Pé 160 2,65 424,00 

12 Cará– tamanho médio, de 1ª qualidade, novo, não 

pode estar murcho. 
Kg 200 4,50 900,00 

13 Cebola– com casca cabeça tamanho médio, de 1ª 

qualidade, firme, não pode estar mole ou melando. 
Kg 1.100 3,40 3.740,00 

14 Cebolinha- de 1ª qualidade, aroma e cor própria, 

com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 
Maço 200 1,34 268,00 

15 Cenoura– nova, de 1ª qualidade, não pode estar 

murcha, nem melando, sem manchas e imperfeições, 

cor viva. 

Kg 1.000 4,00 4.000,00 

16 Coentro- de 1ª qualidade, aroma e cor própria, com 

ausência de sujidades. 
Maço 800 1,35 1.080,00 

17 Couve– as folhas devem estar sem imperfeições, 

sem larvas, parasitas ou danos mecânicos que 

comprometam o produto. 

Maço 700 1,20 840,00 
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18 Couve - flor– de 1ª qualidade, só a inflorescência, 

cabeça grande, não pode apresentar manchas pretas 

e imperfeições. 

Kg 400 4,90 1.960,00 

19 Chuchu– bem verdinho tamanho pequeno, de 1ª 

qualidade, não pode estar murcho e com 

imperfeições. 

Kg 1.000 2,50 2.500,00 

20 Goiaba- fruta de boa qualidade, firme e integra, 

textura e consistência de fruta fresca, livre de casca 

com manchas 

Kg 1.000 3,00 3.000,00 

21 Inhame -produto de boa qualidade e sem defeitos 

grosseiros, como rachaduras, perfurações e cortes. 
Kg 600 7,00 4.200,00 

22 Laranja pêra- casca lisa, fina e brilhante, suculenta 

e doce, de primeira qualidade, não pode estar 

murcha. 

Unid 6.000 0,34 2.040,00 

23 Limão Taiti– produto íntegro, sem manchas, 

picadas de insetos ou sinais de apodrecimentos, 

estarem em ponto de maturação próprio para o 

consumo. 

Kg 300 3,00 900,00 

24 Mamão papaia– não pode estar mole, rachado, 

escuro ou amassado, 1ª qualidade, que não esteja 

verde, nem totalmente maduro. 

Kg 1.000 2,40 2.400,00 

25 Maça nacional– casca lisa, novinha, de 1ª 

qualidade, tamanho médio, não pode estar murcha 

nem amassada, sem imperfeições. 

Unid 1.000 0,90 900,00 

26 Manga tomy– produto íntegro, sem manchas, 

picadas de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar 

em ponto de maturação próprio para o consumo. 

Kg 1.000 2,80 2.800,00 

27 Maracujá– deve ter casca lisa e brilhante, não 

apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem 

estar murcho, sem imperfeições, de 1ª qualidade. 

Kg 800 3,50 2.800,00 

28 Melancia– deve ter casca firme, lustrosa e 

resistente, de cor verde, rajada, sem imperfeições e 

rachaduras. 

Kg 3.000 1,30 3.900,00 

29 Melão- amarelo, a casca deve ser firme, sem 

rachaduras e de cor vibrante, de 1ª qualidade. 
Kg 600 2,10 1.260,00 

30 Macaxeira– produto íntegro, sem manchas, picadas 

de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em 

ponto de maturação próprio para o consumo. 

Kg 1.000 2,60 2.600,00 

31 Pêra nacional –casca lisa e macia, sem picada de 

inseto, amassada, sem imperfeições, não deverá 

estar verde nem totalmente madura, de 1ª qualidade. 

Unid 200 2,00 400,00 

32 Pepino -verde, firme, viçoso, textura e consistência 

vegetal fresco, livre de deterioração 
Kg 200 2,20 440,00 

33 Pimentão verde–casca lisa e brilhante, não pode 

estar murcho e nem melando, de 1ª qualidade. 
Kg 400 3,80 1.520,00 

34 Repolho verde–as folhas devem estar verdes e 

viçosas, cabeça fechada, não pode estar com folhas 

amareladas, murchas e sem imperfeições. 

Kg 200 3,60 720,00 

35 Repolho roxo - folhas íntegras, sem manchas ou 

deformações, cor roxo intenso. 
Kg 200 6,00 1.200,00 

36 Salsinha- de 1ª qualidade, aroma e cor própria, com 

ausência de sujidades. 
Maço 200 3,50 700,00 

37 Tomate– deve ser firme, com casca lisa, brilhante, 

sem manchas escuras ou moles, que não esteja nem 

maduro, nem totalmente verde. 

Kg 1.200 4,00 4.800,00 

38 Uva- firme e estar bem presa ao cacho, nova e de 1ª 

qualidade, não deve estar murcha ou despencando 
Kg 300 6,50 1.950,00 

39 Vagem– verdinha e novinha, não pode estar murcha 

e nem melando. 
Kg 200 7,00 1.400,00 

Valor Global R$ 76.214,00 (setenta e seis mil, duzentos e quatorze reais). 

 

Alagoinha – PE, 09 de Abril de 2019.  Sheylla Cristina Osório Galindo 

Pregoeira 


