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  COMPRAS E LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 013/2021, Processo nº 

034/2021, Chamada Pública 001/2021, Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Anivaldo Luiz de 

Brito. Valor unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 2.057,70 (dois mil e cinquenta e sete reais e 

setenta centavos). Vigência: 12 Meses a contar da assinatura do contrato. Publique-se. Córrego Fundo, 21 de 

julho de 2021.Danilo Oliveira Campos - Prefeito. 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

28 

Farinha de mandioca torrada tipo 1 

embalada em saco plástico transparente com 

rotulagem específica constando data de 

fabricação e validade. 

50  kg R$ 8,88 R$ 444,00 

29 

Farinha de biju tipo 1 amarela embalada em 

saco plástico transparente com rotulagem 

específica constando data de fabricação e 

validade. 

50  kg R$ 5,09 R$ 254,50 

30 

Farinha de milho tipo 1 amarela embalada 

em saco plástico transparente com rotulagem 

específica constando data de fabricação e 

validade. 

80 kg R$4,87 R$389,60 

31 

Fubá de canjica da roça embalado em saco 

plástico transparente com rotulagem 

específica constando data de fabricação e 

validade. 

120  kg R$ 5,38 R$ 645,60 

32 

Fubá comum embalado em saco plástico 

transparente com rotulagem específica 

constando data de fabricação e validade. 

80 kg R$ 4,05 R$ 324,00 

TOTAL R$2.057,70 
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MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 015/2021, Processo nº 

034/2021, Chamada Pública 002/2021, Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: FIDELIS DE FARIA. 

Valor unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 2.963,50 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais 

e cinquenta centavos). Vigência: 12 meses da data de assinatura do presente contrato. Publique-se. Córrego 

Fundo, 21 de julho de 2021. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

01 

Doce de goiaba mole, de ótima qualidade, 

íntegro, produzido de forma artesanal e 

que utilizam de insumos naturais, sem 

conservantes, corantes e outros aditivos 

utilizados nos industrializados, em 

estabelecimentos certificados e 

autorizados pela Vigilância Sanitária. A 

embalagem deve ser plástico transparente, 

lacrado e com indicação do peso, data de 

validade e ingredientes descritos contendo 

aproximadamente 01 kg. Apresentando 

garantia de higiene e consistência 

adequada 

50  kg R$ 22,67 R$ 1.133,5 

02 

Doce caseiro em pedaços- Doce caseiro de 

diversos sabores banana e mamão sem 

aparência açucarada, de consistência 

macia e em pedaços sólidos, de fabricação 

recente, livre de sujidades, embalado em 

embalagens plásticas individuas de 30g. A 

Embalagem secundária deve ser limpa e 

apresentar etiqueta com nome do 

produtor e data de validade. 

1000 Unidade  R$ 1,83 R$ 1.830,50 

TOTAL R$ 2.963,50 
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Extrato do Contrato Administrativo nº 16/2021, Processo nº 034/2021, Chamada Pública 002/2021, 

Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 

alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: 

Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: GILMAR JOSÉ RIBEIRO. Valor unitário: conforme tabela abaixo. 

Valor total: R$ 4.860,00 (quatro mil e oitocentos oitenta reais). Vigência: 12 meses da data de assinatura do 

presente contrato. Publique-se. Córrego Fundo, 21 de Julho de 2021.Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

39 

Goiaba vermelha, de 1ª qualidade, com 

características bem definidas, sã, inteira e 

limpa, devendo ser bem desenvolvida, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente, livre de 

resíduos de fertilizantes, devendo ser 

transportada de forma adequada, 

apresentando grau de amadurecimento 

ideal para consumo. Transportados de 

forma adequadas. 

500  kg R$ 9,72 R$ 4.860,00 

 

   
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 17/2021, Processo nº 

034/2021, Chamada Pública 002/2021, Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: JOSÉ FRANCISCO DE 

FARIA. Valor unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 16.470,00 (dezesseis mil e quatrocentos e 

setenta reais). Vigência: 12 meses da data de assinatura do presente contrato. Publique-se. Córrego Fundo, 

21 de Julho de 2021. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

ITEM Produto Quantidade Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

34 

Banana prata madura, em pencas, 

tamanho e coloração uniforme, com 

polpa firme e intacta, sem danos físicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

3000  Kg  R$ 5,49 R$ 16.470,00 

TOTAL R$ 16.470,00 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 012/2021, Processo nº 

034/2021, Chamada Pública 001/2021, Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG.  Contratado: AFONSO LUIZ DE 

FARIA. Valor unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 1.035,60 (um mil e trinta e cinco reais e 

sessenta centavos). Vigência: 12 meses da data de assinatura do presente contrato. Publique-se. Córrego 

Fundo, 21 de julho de 2021. Danilo Oliveira Campos- Prefeito. 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

01 

Feijão limpo tipo 1 carioquinha embalado 

em saco plástico transparente com 

rotulagem específica do fornecedor, 

constando data de vencimento do 

produto. 

120 kg R$ 8,63 R$ 1.035,60 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 019/2021, Processo nº 

034/2021, Chamada Pública 001/2021, Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: RODRIGO CASTRO 

GUIMARAES. Valor unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 10.504,40 (dez mil quinhentos e quatro 

reais e quarenta centavos). Vigência: 12 meses da data de assinatura do presente contrato. Publique-se. 

Córrego Fundo, 21 de julho de 2021. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

45 

Feijão limpo, tipo 1, carioquinha, 

embalado em saco plástico 

transparente, com rotulagem especifica 

do fornecedor, constando data de 

vencimento do produto. 

1180  kg R$ 8,63 R$ 10.183,40 

46 

Milho verde espiga (in natura), fresco, 

de tamanho médio a grande, com 

coloração dos grãos amarelos-forte, 

integro, com grãos inteiros, sem 

podridão e sem fungos e larvas, cheiro 

característico do produto, bem 

desenvolvido, com grau de maturidade 

adequado. Fornecidos em embalagens 

limpas e secas. 

300 Kg R$1,07 R$321,00 

TOTAL R$ 10.504,40 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Extrato do Contrato Administrativo nº 014/2021, Processo nº 034/2021, Chamada Pública 001/2021, 

Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 

alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: 

Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Antônio Marques de Assis. Valor unitário: conforme tabela 

abaixo. Valor total: R$ 11.055,10 (Onze e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Vigência: 12 meses 

contados da data de assinatura do presente contrato. Publique-se. Córrego Fundo, 21 de julho de 

2021.Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço 

Médio Total 

02 

Abobrinha menina de primeira, tamanho 

médio uniforme, e com brilho característico, 

intactos e firmes, bem desenvolvidas, sem 

ferimentos, livre de terras e outros 

componentes estranhos. 

650  kg R$ 3,32 R$ 2.158,00 

04 

Batata doce firme e intacto, sem lesões de 

origem física, rachaduras, cortes, tamanho e 

coloração uniforme. 
650 kg 

 

R$ 3,66 

 

R$2.379,00 

07 

Cará tipo extra, firme, intacto, sem lesões de 

origem física, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidas, isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

200 kg R$5,66 R$1.132,00 

15 
Inhame cabeça sem ferimentos ou defeitos, 

mantendo as características organolépticas. 
1000 kg R$5,16 R$5.160,00 

19 

Pimentão Verde de primeira qualidade, 

integro e firme, grau de maturação adequada, 

tamanho médio, isenta de substancia terrosas, 

sujidades, corpos estranhos e umidade. 

Transportados de forma adequada. 

70 kg R$3,23 R$226,10 

TOTAL 
R$ 

11.055,10 
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Extrato do Contrato Administrativo nº 011/2021, Processo nº 034/2021 Chamada Pública 001/20021, 

Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 

alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: 

Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: ALDERICO DA SILVA RODRIGUES. Valor unitário: conforme 

tabela abaixo. Valor total: R$ 9.324,00 (nove mil, trezentos e vinte e quatro reais). Vigência: 12 meses da 

data de assinatura do presente contrato. Publique-se. Córrego Fundo, 21 de julho de 2021. Danilo Oliveira 

Campos- Prefeito. 

 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço 

Médio 

Total 

32 Rapadura 100% natural em barra, de ótima qualidade, 

produzido de forma artesanal, livre de insetos, 

sujidades ou corpos estranhos, embalados 

individualmente em sacos plásticos transparentes, em 

barras de aproximadamente 0,850 g. Apresentando 

garantia de higiene, validade e consistência 

adequadas. A embalagem deve ser plástico 

transparente, lacrada e com indicação do fabricante, 

peso, data de validade e ingredientes descritos. 

Apresentando garantia de higiene e consistência 

adequada. 

400 Unidade  R$ 7,56 R$ 3.024,00 

33 Rapadura 100% natural pacote de aproximadamente 

60 unidades com no mínimo 20grs cada Rapadura de 

ótima qualidade, produzido de forma artesanal, livre 

de insetos, sujidades ou corpos estranhos, embalados 

individualmente em sacos plásticos transparentes, em 

tabletes de 20g. Apresentando garantia de higiene, 

validade e consistência adequadas. A embalagem deve 

ser plástico transparente, lacrada e com indicação do 

fabricante, peso, data de validade e ingredientes 

descritos. Apresentando garantia de higiene e 

consistência adequada. 

300  Pct.  R$ 21,00 R$ 6.300,00 

TOTAL 
R$ 

9.324,00 
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Extrato do Contrato Administrativo nº 018/2021, Processo nº 034/2021 Chamada Pública 001/20021, 

Dispensa de Licitação nº 005/2021. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 

alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: 

Município de Córrego Fundo-MG. Contratada: Mônica Inês Leal. Valor unitário: conforme tabela abaixo. 

Valor total: R$ 17.464,00 (dezessete mil, seiscentos e quatro reais). Vigência: 12 meses da data de assinatura 

do presente contrato. Publique-se. Córrego Fundo, 21 de julho de 2021. Danilo Oliveira Campos- Prefeito. 

 

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço 

Médio 

Unitário 

Preço 

Médio 

Total 

33 Biscoito de polvilho e sal, caseiro, embalado em saco 

plástico, com rotulo, data de validade, peso, liquido, o 

produto deve estar bem cozido e não queimado, com 

registro no órgão competente. 

400 Kg.  R$ 21,66 R$ 8.664,00 

35 Pão de queijo, caseiro, com peso aproximado de 30gr 

cada unidade, embalado em sacos plásticos, com 

rótulo que contenha a identificação do produto deve 

estar bem cozido, não queimado e nem duro, com 

registro no órgão competente. 

400  kg.  R$ 22,00 R$ 8.800,00 

TOTAL 
R$ 

17.464,00 
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