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JUSTIFICATIVA

oBJETo: Abertura de Processo Licitatório para fins de aquisição de veiculo tipo

caminhonete pick-up, zero quilometro, parâ compor a frota da SEMAGRA/PMI.

Trata-se da possibilidade de aquisição de veículo destinado à secretaria Municipal de

Agricultura e Abastecimento - SEMAGRA, do Municipio de ltaituba - pA, para garantir

atendimento às Unidades Familiares de Produção (UPF) com ações de Assistência

Técnica e Extensão Rural (ATER).

No meio rural, a estratégia abrange a inclusão social e produtiva das Unidades de

Produção Familiar (UPF), objetivando garantir o acesso a politicas públicas, e assim

elevar a renda mensal das famílias e melhorar os indices de qualidade de vida no meio

rural. A intenção é a de promover a inclusão produtiva com o objetivo de estruturar a

produção para o autoconsumo, viabilizar a comercialização do excedentê de produção

ao mercado e efetivar o acesso a politicas públicas voltadas pâra a o fortalecimento

agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa

Nacional de Agricultura Familiar (PNAE). Estas ações ocorrerão por meio das atividades

de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e articulaçôes com os demais

órgãos/instituiçôes ligadas ao setor produtivo, sendo eles a EMATER, ADEPARÁ,

SEDAP, SENAR, CEPLAC, IPAM e Sindicatos.

Para que as ações ocorram a contento, se faz necessário fortalecer a estrutura

operacional da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAGRA) como

forma de proporcionar condições para potencializar os serviços de ATER que serão

prestados por esta, qualificando e dando agilidade aos serviços prestados aos

produtores rurais e agricultores e agricultoras familiares do Município.

Diante do embasamento, exposiçôes, e urgências, e ainda ao que nos referimos aos

trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, abertura de

Processo Licitatório para fins de aquisição de 01 (um) veiculo tipo caminhonete pick-

up, zero quilômetro, para compor a frota da SEMAGRA/PMI, conforme exigências da

legislação em vigor.

Itaituba - Pa, 13 de julho de 2020
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