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ANEXO - II

PROJETO BASICO

TERMO DE JUSTIFICATIVA

A – OBJETO

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICULA(PRADRONIZADA) conforme o convenio n.º 886578/2019, proposta
SICONV n.º 004554/2019, conforme Anexo I - Termo de Referência..

B – JUSTIFICATIVA

O Município de Pau D’Arco criado pela Lei 5.696, de 13 de dezembro de 1991, desmembrado de Redenção, com área de 1.682,61
Km², localiza-se no Sudeste do Pará, Microrregião de Redenção nas Coordenadas geográficas 07º49'59 de latitude sul e 50º02'40
de longitude oeste tendo como limites ao Norte o Município de Rio Maria, a Leste o Município de Floresta do Araguaia, Ao Sul, o
Município de Redenção e à Oeste o Município de Bannach, cuja sede localiza-se às margens da PA-150, distante 750 km da
Capital do Estado – Belém, conta hoje com uma população de 5.557 hab, sendo que 2.388 hab se encontram na zona segundo
estimativa do IBGE/2018, tem ÍDH de 0,646 médio. Estima–se que o município possua 1486 produtores rurais distribuídos em uma
área de 170.494 hectares, organizados em quatro Associações de Pequenos Produtores rurais sendo uma associação de
Apicultores. Segundo a EMATER do município a produção agrícola baseia-se na produção de abacaxi (600 mil frutos/ano); coco p/
agua (64 mil frutos/ano); banana (240 mil t/ano); arroz (1100 t/ano); feijão (500 t/ano); mandioca (4.000 t/ano); milho (1000 t/ano) e
cana de açúcar (1.541 t/ano) madeira nativa já não se constituem como atividade comercial e os reflorestamentos ainda encontram-
se em fase de implantação. O setor pecuário tem um rebanho em torno de 141.356 cabeças e produz cerca de 1.344.000 litros de
leite por ano. A apicultura produz cerca de 25 t/ano de mel. O município possui 53.284 hectares de mata nativa distribuído por
diversas propriedades rurais e em uma Aldeia Indígena, é banhado pelos Rios Pau D’arco, Salobro e seus afluentes e os córregos
gameleira, capivara entre outros. A mata ciliar destes rios encontra-se quase que totalmente dizimada principalmente em áreas de
Projeto de Assentamento rural apresentando cerca de 120 km de cursos d’água assoreados. Com relação ao uso de agrotóxicos o
município segue as diretrizes da Lei Ambiental do Estado cujo controle fica a cargo da ADEPARA – Agência de Desenvolvimento
do Estado do Pará. Atualmente o Município tem 70% de sua base produtiva voltada à atividade de agricultura de médio, pequeno e
principalmente de micro produtores rurais, por isso a aquisição de máquinas agrícolas é essencial, uma vez que acelerará o
processo de produção, beneficiando assim a população em torno de 400 (quatrocentas) famílias de agricultores e produtores
familiares, além da economia local. O pleito desta proposta está na busca da viabilização do processo produtivo do setor agrário,
apoio e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte, através da Aquisição de Trator. Assim a Prefeitura Municipal
de Pau D'Arco - PA vem solicitar recursos por meio de Contrato de Repasse do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
para à Aquisição de Trator com objetivo de equipar e dar suporte para os pequenos e médios produtores. A aquisição do Objeto
deste convênio será pleiteada com o Ministério da integração Nacional superintendência do desenvolvimento da Amazônia através
do convenio nº 886578/2019.

C - META FISICA

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICULA(PRADRONIZADA)

D - PERIODO DE VIGÊNCIA

O contrato terá a vigência até 31 de dezembro de 2020

E - PENALIDADES

A contratada ficará obrigada a fornecer os produtos objeto do contrato a partir da data de assinatura, mediante ordem de
fornecimento devidamente assinada. O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à
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multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.

F -QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A contratada deverá comprovar aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto
da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto.

G -CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa pelos pagamentos devidos em razão da execução da presente aquisição responderão os recursos da dotação
orçamentária: (município) Exercício 2020 Projeto 2023 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico .2060500009.2023
Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.//
(Ministério da Integração Nacional: programa de trabalho: 15.244.2029.7K66.0015; Natureza da Despesa: 4.4.40.42; Nota de
empenho: 2019NE800881

H - LOCAL DE FORNECIMENTO: Prefeitura Municipal de Pau D´Arco.

I - RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prefeitura Municipal de Pau D´Arco.
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