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PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019. 
CHAMADA PÚBPLICA Nº 001/2019. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.  
 
 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA LICITAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019 REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2019, CUJA ABERTURA SE DEU AO 08 ( OITO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 
2019, E QUE DECLAROU VENCEDORA DO CERTAME:  
 
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de 
R$ 16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais); JANEILSON ALVES DE 
OLIVEIRA, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 16.233,00 
(dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais); EDMAR MARIA DE MOURA, vencedor 

nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e 
trinta e três reais); FRANCISCO DINIZ, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor 
global de R$ 16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais);  HERMILTON 
LEITE DE ANDRADE, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 
16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais); FRANCISCO 
ARIANDERSON APOLINÁRIO SILVA, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor 
global de R$ 16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais); FRANCISCO 
VALDILSON DAMACENA, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 
16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais), ADESISTO GOMES DE 
SOUZA,  vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 16.233,00 (dezesseis 
mil, duzentos e trinta e três reais), ROBERTO JOSÉ DE SANTANA,  vencedor nos 

itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e 
três reais), WESLEY SILVA PEREIRA,  vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor 
global de R$ 16.233,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais)Totalizando um 
valor global de R$ 162.330,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta 
reais), referente à aquisição de carne. 
ANTONIO GOMES VIANA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global 

de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); 
CÍCERO ANTONIO DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor 

global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois 
centavos); CÍCERA DE JESUS SANTOS FERREIRA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 
06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais 
e oitenta e dois centavos); DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA, vencedor nos itens: 01 

ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais e oitenta e dois centavos); EDNALVA SABINO DA SILVA, vencedor nos 

itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); FRANCISCO APARECIDO DA 
SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito 
mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); FRANCISCA 
MIRIELE LEITE AMORIM, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global 

de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); 
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 

15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e 
oitenta e dois centavos); ROZA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES, vencedor nos 
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itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, 
vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); MARIA DE ALENCAR 
MATOS, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 
(oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); MARIA IRENE 
MONTEIRO SOARES, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de 

R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); 
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com 

valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos); RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 

ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e 
oitenta e dois centavos); MARIA RODRIGUES SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 

06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais 
e oitenta e dois centavos); FRANCISCA HELENA DA SILVA MOTA, vencedor nos 

itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 88.567,82 (oito mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); MARIA APARECIDA BRASIL, 
vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); JOSÉ EDÉZIO NUNES, 

vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); JAIRO RODRIGUES 
DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R8.567,82 
(oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); LUZINETE 
JOSEFA DE SOUZA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 
8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); ALEX 
NERE DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 

8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); 
FRANCINETO MOURA DOS SANTOS, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com 

valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos); JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 

06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais 
e oitenta e dois centavos); EVA ELICA ALVES DE SOUZA, vencedor nos itens: 01 ao 
03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete 
reais e oitenta e dois centavos); ANA SARA OLIVEIRA NUNES, vencedor nos itens: 

01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos); VALDEMI DOS SANTOS, vencedor nos itens: 

01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos); LUCIMARIA FELIPE DA SILVA MARQUES, 

vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos); MARIA EDNA 
PEREIRA DOS SANTOS, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global 

de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), 
GEOVÂNIO PEREIRA ANDRADE,  vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com 

valor global de R$ 88.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos), MÔNICA DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com 

valor global de R$ 8.567,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos), Totalizando um valor global de R$ 257.034,46 (duzentos e cinquenta 
e sete mil, trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente à aquisição 

de verduras e frutas. 
 

Totalizando as verduras, frutas, e carnes em R$ 419.364,60 (quatrocentos e 
dezenove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). 

  
.     
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IPUBI-PE, 08 DE MARÇO DE 2019. 

 

WILSON ALVES DA SILVA 
PREGOEIRO 


