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GABINETE DO PREÍEITO

AQUISIÇÃO DE BENS

PROPONENTE/CONVENENTE

Município de ttaituba - 05.138.730' 0001-77

END: Àv. Maranhâo s/n Bairro Beia vista Ed SEIÁ'\I.)

Itaituba/PA
CEP:ó8181-410
FONE: 93 981l5-1515

INTER\IENIENTE

Não se aplica

JUSTIFICATTVA

Itaituba é um municíPiô, localizado no Estado do Pará e um dos pnnclpals centos econômicos do oeste paraense

É a decima quinta maior cidade (em termos poPulacionais) do Estado do Pará, terceira maior cidade do oeste

paÉense, e possui o décimo tercero maior Produto tntemo Bruto (PIB) no Estado. A cidade e considerada de

médio porte, e uma das cidades que aPresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil. E

coúecida como cidade pcpita devido a intensa atlv idade de mineraçâo de ouro no Vale do Rio Tapajós, a grande

diversidade de Paisagens naturais (tais como as Pralas de rio que se formam durante a éPoca de seca e taÍnbém as

corredeiras de água local izadas próximas ao disrito de Sâo Luiz do TaPajós) e o Parque Nacional da Amazônia'

Por este motivo, o municíPio sólicita o apoio ao Govemo Federal, para em conjunto, trzz er o desenvolvimento

espemdo , com qualidade que o País merece. ltaituba está recebendo investimentos do Govemo Federal no setor

energético e porturírio. A Previsão de aumento poputacional é de 200o/o do atual, sendo necessário o investimento

nas áreas de infraestrutur4 educaçâo, social, turístico e cultural, Previamente. Já está em fase inicial para

1mP lütação destes projetos, com o pico prevjsto para o corretrte ano. Distante da capitâl Belém 1.381 kn, com

uma população de apmximadamente PoPulação estimada 2016 QBGE) 98.485 pessoas, IDHM 0,640, está

localizado no território da cidadania BR 163 - P,{ do MDA e Brasil Sem Miséria do MDS. Destacam-se a

produção agrícola e/ou Pecuiri4 com produção estimada Banana (cacho) de quantidade produzida em 28.800

toneladas para o ano 2017, conforme estatistica do lBGE Cidades. A Agropecuária 89'087'000,00 corresponde n

90,5% do PIB municiPal que tem como PnÍrclPais culturas o cultivo da banana e mandioca' A maioria dos

pequenos proPrieúrios mrals estão situados em esn'adas vrcma§ que necessitam de manutetrçào continua- Estas

vicinais são utilizadâs Para o transDofle dos insumos, da Produção agricola e de Pessoas. Por conta deste cenário.

o obj etivo da aquisição do camiúâo e utilizaÍ nos sen'iços de recuperação e manutenção das estÍadas vrclnals e

ajudar no escoamento dâ Produção visando esFutumr a agficultura familiar, auxiliando aumentândo a Produção

competitividade e permitindo il superaçã() das desigualdades existentes Serão atendidas 200 famílias nas

comunidades/assentamentos. Com a execuçáo do convênio esPeÍir-se rlm aumento da qualidade de vida do

pequeno produtor Promovendo a permanência das famí Emenda tndividual ao Orçamento Geral da

OBJETO

AquisiÉo d. c.Eitrblo parr o Mulictpio d€ ltritÚbr'/PÀ
1.1.

1.2.

13.

1.4.

lJÍlllãLol?}1'l número 32600007 de autoria do PzuANTE PMDB/PA.
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PRAZO DE EXECUÇÃO

28 I t2/20 | 7 â 281 r2l 20 18

AQUISIÇÃO DE BEM/CONTRATAÇÁO DE SIRVIÇOS

Adquür carninhão, tipo caçamba truck, para o fonalecimento da DesenvolvimeÚo Sustentável Local do
OBJETTVOS

Município de ltaituba,iPÁ

1.5.

de ltâituba-PA.Comunidades rurais do municí

BENEFICúRIOS1.6.

LOCALIZAçÃO DE BENS E EQL,TPAMENTOS

Os equiparnentos/maquinbio ficará aos cuidados da Secretmia Mttticipal de Infraestrutwa de

Itaituba.

1.7.

Serõo benefciados moradores de a§sentamenlos nas proximidades do m*ticípio de haituba/PA' em

esDecífico, mordores ao Cr**;ioa' de Barreiras situada a 70km da cidade de ltaituba' e

,o.rmidades oo longo da esttada vicinal'

Ánr.l ur ABRA{cÊNCIA1.8.

1.9

Aumentodeprodutividadedaagricultrrrafamiliariocalpormeiodemelhoramentodasviasdeacesso
,"."rarao á tuf"gaUilidade prôiciando o escoamento àe produtos a fim de minimizar, dese4uilíbrios

sociais e regionais.

R§43439s,001.0Camiúão bascuiante novo,
com no minimo as seguintes

esp€cifi caçôes:a) Motor:
Potência no mínima dç 3-?0 cvi
b) Transmissão: 6x4 (traçado):

c) Peso bruto total minimo:
23.000 kg; d) Direção:
hidráulica; e) Cóir,e: com at

condicionado; 1.1 AcessÓrios:

UN

chave de rodas.
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macaco e extintor de incêndio;

14 m3.
g) Cor: Branca; h) CaPacidade
mínima da

Adquirircaminhão,tipocaçambatruck,paraofoftalecimentodaDesenvolvimentoSustentávell'ocaldo
Município de Itaituba./PA.

ADMINISTRAÇÃO T CUMNA DOS EQUIPAMENTOS

o Município de Itaituba por meio da secretaria Municipal de Infraestrutura se responsabilizÀÍá Pela guarda e

,u"rt*iao at ,oaos os üens adquiridos por meio deste convênio'

J.J

DEZ2AtSDEZ20l71.0
1.1

Caminhlto basculante novo, com no

mlnimo as seguintes especificações:a)

Motor: Potência no minimz de .130 cv:

b) Trarsmissão: 6x4 (E"açado); c) Peso

bnüo total minimo: 23.000 kg; d)

Direção: hidráulica; e) Cabine: com ar

condicionado; f) Acessórios:

triâlgulo, chave de rodas, macaco e

extintor de incêndio; g) Cor: Branca;

h) Capacidade minima da caçamba: 14

L]N

m'

-Fasepreliminar_Lêvântamentodaquilometragemaserbeneficiadaea§vicinaiscommaiorfluxode
escoamento

- Início das atividades - acompanhamento constate no âmbito das metas do projeto, pÍra averigulÍ â

q;tidud" e eficiência dos serviços, problemas e dificuldades na execução das metas/etapas, e os

resultados alcançados;

- Fase final - consolidação do relatório hnal cie avaliação dos resuitados alcançados. Para poserior

elaboração da prestaçáo de contas.
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Concedente R$424.395,00RS424.395.00
Proponente RS r0.000,00 R$ 10.000,00

TOTAL GER{L R$434.395,00 R$434.395,00
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REsPoNsÁvEL rÉcrrco
Nome: Joõo Gonçahtes de Oliveira Neto
F,unç õo/Cargo : Enge nhebo Civ il
Orgão: Prefeilua Municipio de ltaitulta
Endercço: Rua Lázaro de Almeida Bainu, Buino Bela Wta
Fone:93 991260265 e-mail: engjoaoneto@)otmailcom

RJSPONSÁ!'EL PELA PRESTAÇÃO Or COXr,cS

Nome: Raimundo ldmilson Góes
Funçõo/Cargo: Geftor Municipal dc Convênios
Orgão: PrefeiÍura Municipal de Itaituba
Endereço: Att Maranhão s/n Baino Bela Vista ED, SEMÁI)
Fone: 93 98101-6927 e-mail: edmilson.goes@itairubapagov.br

Itaituba,?A de 201

1 .2.

nÊg€ t-§or

7.1.
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