
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 047/2021 - PROC. Nº 5383/2021. 
 
Com fulcro no que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei 
Federal nº 14.065/2020 e em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria Geral Municipal 
em 09/04/2021, acostado aos autos, CONCLUÍMOS contratar por DISPENSA DE LICITAÇÃO a 
Empresa COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA, inscrita no CNPJ nº 
27.942.085/0001-07, no valor total de R$ 2.346,82 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta 
e dois centavos), para aquisição de materiais agrícolas, necessários para manutenção do espaço 
destinado a Horta do CRAS, criada através do Projeto "Mãos que Cuidam" para atender as famílias 
que recebem acompanhamento no PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família), como 
forma de superar a insegurança alimentar, de acordo com a sc nº 318/2021, da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e demais documentos que instruem o processo em epígrafe. 
 
A despesa oriunda da presente Dispensa de Licitação, correrá à conta do orçamento do 
municipio a saber: Projeto Atividade: 2.043 – Serviços, Programas e ações de Proteção Social Básica, Elemento 
de Despesa: 33903000000, Material de consumo, Fonte de Recurso: 13110000000 - Transferência de  
Recursos  do Fundo Nacional de Assistência  Social - FNAS, Ficha: 129. 

 
Afonso Cláudio/ES, em 18 de maio de 2021. 
 
 
 

Regina A. Fernandes de Souza 
Chefe do Setor de Compras 

 
 
 
Ratifico a contratação da Empresa COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA, inscrita 
no CNPJ nº 27.942.085/0001-07, no valor total de R$ 2.346,82 (dois mil trezentos e quarenta e seis 
reais e oitenta e dois centavos), para aquisição de materiais agrícolas, necessários para manutenção 
do espaço destinado a Horta do CRAS, criada através do Projeto "Mãos que Cuidam" para atender as 
famílias que recebem acompanhamento no PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 
Família), como forma de superar a insegurança alimentar, de acordo com a sc nº 318/2021, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e demais documentos que instruem o processo em epígrafe 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 18 de maio de 2021. 
 

 
 
 

Maria Lúcia Martinuzzo Bassi 
Secretária Municipal de Assistência Social e 

 Gestora do Fundo Municipal 
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