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RESULTADO DO PROCESSO 

 
 

               O Prefeito Municipal de Pedras de Maria da Cruz, através da Comissão Permanente de 

Licitações, torna público o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019, Modalidade 

dispensa de licitação 009/2019, na forma que segue:  

 

 

OBJETO: CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DIRETAMENTE 

DA AGRIGULTURA FAMILIAR E EMPREENDEROR FAMILIAR RURAL. 

 

VENCEDORES: 

 

ADENILSOM MENDES BARBOSA, portador do CPF: 037.174.626-44, vencedor dos itens: 02, 04, 
05 e 06 conforme abaixo: 

 

ITEM PRODUTO UNID QUANT  
 

V. UNIT V. TOTAL 

02 Alface lisa ou crespa de primeira, graúda, 
fresca, de cor verde vivo, as folhas devem estar 
limpas, de cor brilhante, sem marcas de picadas 
de inseto. Livre de fertilizantes isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica. OBSERVAÇÃO: 
Devem ser separadas em maços padronizados. 

UNID 300 2,66 798,00 

04 Cheiro verde (coentro, salsinha, cebolinha) de 
primeira qualidade, com coloração verdes 
escuros, em boas condições para o consumo, 
separados em maços (ou molhos) padronizados 
de 100 gramas cada. 

UNID 2000 1,86 3.720,00 

05 Couve manteiga, fresca, com coloração verde 
escuro, separadas em maços padronizados. 

UNID 500 2,03 1.015,00 

06 Mandioca com casca de primeira qualidade, 
apresentando grau que permite suportar 
manipulação, o transporte e conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas de 
acordo com a resolução n° 12/78 da CNNPA. 

KG 800 2,00 1.600,00 

 

 
CLAUDINEIA CORREIA DE BRITO, portadora do CPF: 036.187.456-13, vencedor dos itens: 01 e 
03 conforme abaixo: 
 

ITEM PRODUTO UNID QUANT  
 

V. UNIT V. TOTAL 

01 Abóbora moranga de 1ª qualidade; peso 
médio de 1kg integro, consistência firme; 
apresentando grau de maturação que permite 

KG 800 2,96 2.368,00 
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suportar manipulação, o transporte e 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, casca livre de fungos, rígida, 
ausência de sujidades, parasitas e larvas de 
acordo com a Resolução nº 12/78 da CNNPA, 
sem brilho, sem machucados e sem 
ferimentos, sem sinais de mofo ou podridão, 
livre de fertilizantes, sem lesões de origem 
física ou mecânica.  

03 Banana Prata, tamanho regular em pencas, de 
primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionada em pencas avulsas, 
apresentando grau de maturação que permite 
suportar manipulação, o transporte e 
conservação em condições adequada para o 
consumo, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas de acordo com a resolução 
nº 12/78 da CNNPA. 

KG 2000 2,50 5.000,00 

 
 

JOSÉ MARIA ANTONIO DE MELO, portador do CPF: 744.294.266-00, vencedor dos itens: 07 e 11 
conforme abaixo: 

 

ITEM PRODUTO UNID QUANT  
 

V. UNIT V. TOTAL 

07 Melancia de primeira, apresentando grau que 
permite suportar manipulação, o transporte e 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas de acordo com a resolução n° 12/78 da 
CNNPA. 

KG 1500 1,50 2.250,00 

11 Tomates salada, de primeira, fresco, maduro, 
com grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 
e larvas, em bom estado de conservação (sem 
amassados ou qualquer outra alteração em seu 
aspecto, cor ou sabor), de acordo com a 
Resolução 12/78 da 19CNNPA. 

KG 800 3,33 2.664,00 

 
 

JULIO DE SOUZA SANTOS, portador do CPF: 077.462.516-33, vencedor do item 10 conforme 
abaixo: 

 

ITEM PRODUTO UNID QUANT  
 

V. UNIT V. TOTAL 

10 Tempero alho e sal, sem pimenta, contendo 
somente alho e sal, embalagem plástica de 500 
gramas, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido. 

KG 200 7,50 1.500,00 
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MIRLENE FERREIRA MELO, portadora do CPF: 083.557.326-50, Vencedora dos itens: 08 e 09 
conforme abaixo: 
 

ITEM PRODUTO UNID QUANT  
 

V. UNIT V. TOTAL 

08 Pimentão salada, de primeira, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 230 5,00 1.150,00 

09 RAPADURA, 100% natural, em embalagem de 
25g cada. 

UNID 2000 0,48 960,00 

 
 

Condições: Conforme ata de julgamento 
 
 
Publicado em 23/07/2019 
 
 
 
No Quadro de Avisos da Prefeitura,  
 
 
 
 
 
_________________________ 
      Wesley Rabelo Durães 
       Presidente da CPL (suplente) 
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