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1.1. TÍTULO DO PROJETO
uisiqão de equiPamentos

mun icípio de Itaituba PA'

OBJETO
Aquisição de equiPamentos

municiPio de Itaituba PA'

CONTEXTUAL IZAç LO E JUSTIFICATIVA

Itaituba está localizada na re8lao Sudoeste Paraense, distante 1.3 81 krn da caPital Belem

e faz limites com os munlclPios de Aveiro, Altamira" Rurópolis, Novo Progres so, Trairão e

do Amazonas. Soma uma população estimada em 98.485 mil
Jacareacanga e com o Estado

area rural é de 21 ,47o/o' com uma população rural estimada em

habitantes (IBGE 2016), e sua
ENSO IBGE,2010), divididos em 187 comun idades, sendo suas

26.81I habitantes (conforme C

pnnclpals âtividades o cultivo de mandioca, milho, feijão, laranj a, banana, cacau, acerola,

cupuaçu, aç41, entre outros, além da agroPecuana'

O setor 'agropecuário Protagon iza um dos mals importantes momentos na economra

regronal e contribui sipificativamente na moümentação da economra" começando a consolidar-

se como cadeias produtivas com razoaveis niveis de organização'

Segundo dados da Secretaria EsPecial de Agricultúa Familiar e do Desenvolvimento

Agrário (SEAD) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a agricultura familiar é

responsável Por 7470 dos postos de trabalho do meio rural e Produz 70% dos alimentos que

chegam à mesa dos brasileiros. O mercado intemo com um grande PodeÍ de consumo vem

crescendo gradativament e, gerando mais de 807o da ocuPação no setor rural o que corresPonde

no Brasil Por sete de cada 10 empre gos Íro camPo e Ceroa de 40o/o da Produção agricola'

favorecendo ainda emPrego de práticas Produtivas ecolo gicamente mais equilibradas '

Assim, a agricultura Famiiiar Brasileira vem ao longo dos anos co tribuindo Para o

desenvolvimento e a tendência é que teúa um PaPe1 cada vez mars na cadeia

econômica do País, assumindo um papel importantissimo em muitos e neste contexto

a agrlcultura familiar em torno da BRL 63, princiPalmente no

últimas d§cadas teÍn se legitimado como um tlos mais imPortantes c

O MuniciP io faz parte do Programa Mr.uricípios Verdes
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r.4. OBJETIVOS

A maior parte dos pequenos proprietarios rut"* :tT: 
situados em estradas vicinais que

necessitam de m-ut"nçao "oniinL' "^ 
ut' q"t' essas vicinais são utilizadas paÍa o ffansporte

dos insumos, dap'oa'çao ug"iTil;#;;So;' i"r-contadeste cenário' o objetivo daaqutstçao

do trator de esteira é realizat;t;;; át recuperaç-ão e manutenção das estradas vicinats' para

,iúiliru, u t uf"e»lio"a" t *"ã"'ãau p'àd''çâo ug"'o* * m*f T"oTlf;ilâ: 
u:

terra visando estrururaÍ a agricultura familiar e auxtt

comPetitividade local'

tribuidis
lico istentepúb irúa

orizandocomunidadess)
atendifamilias Sãoedi

nha;L;uzia.Lix lfra;i1
Moreira;ida; ransfarturãxuna;

I1;
ari\GuajComunidade
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ÀeulslçÃo DE BENvcoNTRÀTAÇÃo DE sERvrÇos
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EspeciÍiclção Técnicr

METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÁo

pnÉ-npQursrros E coNDIçÕns »r ENTREGA

PrazodeGarantiaigualousuperioral2(doze)meses'semcustoadicional'Deveráserrealizada
uma entrega técnica por técnico especiaiizado- com uma apÍesentação sobre todos os recursos

oferecidos pelo 
"qoipu,,,"nto, 

iirn-Jorrro "nu 
a"monstraçãodas priT"""t 

'é:1:T^1"-operaÇão
e os itens a serem ,".ifr"uao, ,íu"ãjjfr;;ã;. À.orr*oàu d*era oferecer garantias no sentido

de previsão contra danos no transporte e manuselo '

77

Para aquisição do equipamento deverão ser atendidos. todos

criterio de sLleção da proposta tipo menor preço' no regime deI.,

3

Vslor Totrl
(cilculo fêito
! paítir dÂ

úédi3)

VAI,OR
rrNrT,iRIo
(orçartreDto

03)

Empaesa:
SOTRTQ s/A

VAI-OR
UNITÁRlo
(orçrEêuto

02)

EmPí9sâ:
PROTEC -

PRODUTOS E
sER!'rços

. TÉcMcos. LTDA

VALOR
rNrÁRro
(orçertretrto

01)

Empíesa:
BA!,IAQ SA

Quartidâde

RS 5ól .000,00R$ 561.000,00RS 517.000.00

TRATOR DE
ESTEIRAS,
POTENCIA DE
íí5 À lso HP,
PESO
OPERACIONAL
DE 13.ooo À
15.000 kg,
LAMINA COM
CAPACIDADE DE
2,s Á 3,0 M',
CABINADA COM

RS 649.000.00RS 5r7.000,0001

AR
coNDlcloNADO.

ADMINISTRÁÇÁO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAME

A administração e guarda dos equipamentos ficará.sú a responsabilidade da Secretaria

ü.*"-tp"l ãi;fraesiutora, disponivei para as comunidades beneficiadas'

NTOS

e sera
Unitário e

oo

critério de avaliaçâo Preço Unitário
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1.1

trabalho desenvolvido'

PRAzo DE ExECUÇÃo 
licação do Termo de convênio'

O perÍodo de vigência é de 365 dias' a contar da data da pub
1.2

unidades ecom

3.3

RX,SPONSÁVEL PELO PROJETO

ffi;"ao;;;ffi âverz Raimundo ldmitson G oes

rr.ti"tãã"a, nador Municipal de Planeiamento

Endereco: Avenida Maranht;:;N - Belá vista - cEP 68 1 80-4 10

Tetefone: (93) 98101-6927

i-.J*- ").í1, 
n.goes@itdituba pa' gov' br

Pereira
InfraestruturaMunicíPalSecretário
InfraestruturaMunicipalSecretariaOrgão: BelaBakro

Rodovia

taitubd.mail:

GonrcsOrismarsubstituto:doNome
de

Funçáo
de 00 I08168EPCista.JKmransamazônicaTEndereço

33-90941993)elefone (e,I
rbconvenE.
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6.1. RESPONSÁI'EL TÉCNICO

Nome: Orismar Pereíra Gomes

Função/Cargo: Secretario Mun icipal de Infraestrunra

Órgão: Secretd
Rodoúa Transamazom

ria MuniciPal de Infra
câ KÍn

estrutura
3 - Bairro Bela Vista'

e-mail:

cEP 68180 - 010'

Endereço: convenlos aituba .br

Fone: (e3 991$-9093
RESTAÇ ODE CONTAS

RESPON L prur
Nome: Raimu

Função/Cargo:

ndo ldmilson G

Coordenador

oes
MuniciPal de Planej amento

Órgão: Coordenado ria MuniciPat de Planejamento Convên io e Projetos

Enilereço: Avenida Maranhão, SN - Bela Tiso- cEP 68180-410

e-mail: edmílson. itai tuba. .br

Fone: 93 98i o1-6921

Itaituba (PA), 23 tle julho de 2018'

ES

De acoldo,23 de julho de 2018'

MIR ODEA

Rubrice

)

00000005R$ 0000011RSederalFGoverno
00000T1R$Convenente R§ 517 .000,00

RS 517 .000,00
TOTAL GERAL

ILSONlID
ResPo nsável

VAL
Prefeito uniciPal

GUIAR
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