
Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 

Estado de Minas Gerais 

                                 Administração 2021/2024 

                               CNPJ – 24.212.862/0001-46 
 

 

 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS – MG 

 

Fundamentação Legal: Art. 24 Inciso XII da Lei 8.666/93 

PROCESSO – 029/2022 

DISPENSA nº 09/2022 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar para alimentação escolar com dispensa de 

licitação, Lei nº 11.947, de 16/07/2009, Resolução nº 38 do 

FNDE, de 16/07/2009....    
 

CONTRATADOS: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROEXTRATIVISTAS DE 
ÁGUA BOA II LTDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA SANTA 
MARIA - COOPERSAM. 

Item Und Qtde 
Descrição dos Produtos Valor 

unitário 

Valor total Vencedor 

01 Kg 2000 Abóbora japonesa, de primeira qualidade 

em boas condições de consumo em 

embalagens próprias, sem defeitos graves 

(podridão úmida, seca, coração oco ou 

negro), apresentação firme, interior 

desprovidas de odor ou sabor estranho, 

sem material terroso ou sujidade, livres de 

substâncias tóxicas ou nocivas para uso 

culinário, embaladas em sacos de ráfias 

reforçado, atóxico. 

R$ 2,16 R$ 4.320,00 Coopersam 

04 Kg 6000 Banana prata climatizada sem defeitos 

graves (podridão, seca, coração oco ou 

negro) apresentação firme, interior 

desprovidas de odor ou sabor estranho, 

sem material terroso ou sujidade, livres de 

substâncias tóxicas ou nocivas para uso 

culinário, embaladas em caixas de 

polietileno, atóxico. Obs. O licitante 

vencedor deverá fazer a entrega de 15 em 

15 dias nas escolas indicadas pela 

Secretaria de Educação. 

R$ 3,16 R$ 18.960,00 Coopersam 

10 Kg 1200 Feijão carioquinha, tipo 1, teor constituído 

de grãos inteiros, isentos de materiais 

terrosos, sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies, embalada em saco 

reforçado, atóxico, transparente, pacote de 

2 e 5 kg em embalagens secundárias de 

20kg. Contendo data de fabricação e 

vencimento. Safra Atual. 

R$ 7,76 R$ 9.312,00 Coopersam 
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11 Kg 4000 Mandioca, grupo raiz na cor marrom, 

massa branca, de fácil cozimento, sem 

resíduos terrosos ou sujidade, defeitos 

graves, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças, murchas ou podridão, sem 

escurecimentos graves ou danos 

mecânicos, embaladas em sacos de ráfias 

reforçado, atóxico. 

R$ 2,83 R$ 

11.320,00 

Coopersam 

 

 

13 Kg 1500 Polpa de Frutas, o produto deve ser 

preparado com frutas sãs, limpas e isentas 

de parasitos e de detritos animais ou 

vegetais. Não deve conter fragmentos das 

partes não comestíveis da fruta, nem 

substância estranhas à sua composição 

normal, não conter adição de açúcar. 

Produto congelado, não fermentado e sem 

conservantes. Embalagem em sacos 

plásticos virgem, atóxico de 1kg. No rótulo 

deverá constar a denominação “polpa”, 

seguida do nome da fruta e data de 

fabricação e validade. Deverão atender ao 

disposto na legislação sanitária – ANVISA 

do Ministério da Saúde e pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA (necessidade de amostra). 

R$ 15,00 R$ 22.500,00 Coopaab 

 

 

DDDDOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIASOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIASOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIASOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS::::    

Dotação Ficha 

10.01.02.12.306.15.2087.33903000 704 

10.01.02.12.306.15.2087.33903000 705 

10.01.02.12.306.15.2087.33903000 706 

10.01.03.12.306.15.2091.33903000 773 

10.01.03.12.306.15.2091.33903000 774 

10.01.03.12.306.15.2091.33903000 775 

    

CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATOSSSS    Nº Nº Nº Nº 033033033033////2022022022022222    ––––    COOPERSAMCOOPERSAMCOOPERSAMCOOPERSAM    ––––    Nº Nº Nº Nº 034034034034/202/202/202/20222222222    ----    COOPCOOPCOOPCOOPAABAABAABAAB    

Rio Pardo de Minas – MG, 07 de março de 2022. 

 

Jonas Márcio de Oliveira Cunha 

PRESIDENTE CPL 

 

 


