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DADOS  DA COORDENAÇÃO DE  
AGROINDÚSTRIA ATÉ DEZEMBRO 2013

27 Agroindústrias já foram 
contempladas com  equipamentos do 
Governo do Estado de Rondônia através 
de fonte 100 pela Secretaria de 
Agricultura  do Estado no valor de Agricultura  do Estado no valor de 
1.416.700,00 ;

100 Agroindústrias  prontas a serem  
inauguradas  e contempladas com 
equipamentos  através do Recurso do  
PIDISE até o final do ano de 2013;



DADOS  DA COORDENAÇÃO DE  
AGROINDÚSTRIA ATÉ DEZEMBRO 2013

Mais de 10 agroindústrias foram 
beneficiadas com equipamentos 
através de Emendas Parlamentares 
no valor de R$ 800.000,00 no ano no valor de R$ 800.000,00 no ano 
de 2013;

72 Agroindústrias inauguradas  até 
o momento, destas 26 já receberam 
equipamentos  através da SEAGRI;



DADOS  DA COORDENAÇÃO DE  
AGROINDÚSTRIA ATÉ DEZEMBRO 2013

� 72 Agroindústrias 
inauguradas  até o 
momento;

� 400 Agroindústrias 
diagnosticadas em todo 
estado de Rondônia até o 
momento;



� Já foram elaborados e entregues 
mais de 250 Projetos 
arquitetônicos , com projetos 
complementares de  instalações 

DADOS  DA COORDENAÇÃO DE  
AGROINDÚSTRIA ATÉ DEZEMBRO 2013

complementares de  instalações 
hidráulicas, sanitárias e 
elétricas;

� Valor em equipamentos a serem 
entregues  em 2013 R$ 
8.443.067,00 recurso PIDISE.



DADOS DO ORÇAMENTO DA  COORDENAÇÃO 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR PARA 2013

Termo de referência foi  elaborado 
pela coordenação de agroindústria 
familiar, através do convenio do 
BNDS/ PIDISE, e se encontra na 
SUPEL para licitação de preços. O 
valor do orçamento para compra de valor do orçamento para compra de 
equipamentos para atender a 
agroindústria familiar e de 
8.443.705,63, que irá atender 
praticamente os 52 municípios do 
Estado de Rondônia até o ano de 
2013.



DADOS DO ORÇAMENTO  DA  COORDENAÇÃO 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR PARA 2013 

� O orçamento no valor de 8.443.705,63 será para 
adquirir equipamentos para atender as 
agroindústrias familiares até final de 2013 nos 
seguintes de: 

� Leite pasteurizado 33 unidades ;� Leite pasteurizado 33 unidades ;

� queijo mussarela 16 unid;

� queijo coalho 05 unid;

� Iogurte 13 unid;

� Embutidos e defumados 03 unid;

� Processamento Urucum 03 unid;



DADOS DO ORÇAMENTO  DA  COORDENAÇÃO 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR PARA 2013

� Agroindústria de polpa de frutas 18 unid;

� Agroindústria de açúcar mascavo,melado e 
rapadura  09;

� Agroindústria abatedouro de frango 15 unid;� Agroindústria abatedouro de frango 15 unid;

� Agroindústria de mel 03;

� Agroindústria de café 03;

� Panificação 09 unid;

� Farinheiras 08 unid; 

� Agroindústria de Peixe 03 unid;



DADOS DO ORÇAMENTO DA  COORDENAÇÃO 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR PARA 2014 

� Valor do orçamento para a ação 
controlar a sanidade das 
agroindústrias R$ 303.688,00; 
neste orçamento esta incluindo 
o valor de diárias, despesas 
físicas e jurídicas;  físicas e jurídicas;  

� Valor do orçamento para a ação 
implantar agroindústrias R$ 
3.381,980,00, para compra de 
equipamentos e despesas com 
serviços de terceiros para pessoa 
física e jurídica. 


