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1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Proposta nº  028566/2021 

Tipo de Instrumento: Convênio 

Objeto da Proposta: 
Aquisição de máquina agrícola para o município de Santa Maria do 

Pará/PA 

Finalidade da Proposta: 
O intuito de fortalecer e estimular cada vez mais a produção agrícola 

familiar no município. 

Vigência: 18 Meses  

Número de famílias 

beneficiadas: 

Serão beneficiados diretamente 1.858 famílias referente as comunidades de 
Distrito. Taciateua, Bom intento, Três bocas, Miritueira, Vila São Paulo, 

Vila Nova, Piquiarana, São Pedro I e II, São Raimundo, Vila Jeju, São João 

da Mata, São José do Anapolina.  

Valor de repasse: R$ 180.000,00  Valor da 

Contrapartida: 

R$ 22.100,08 

Valor Global: 
 

R$ 202.100,08 
*o valor da contrapartida deve respeitar os 

limites estabelecidos em lei. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão Social por 

extenso: 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará 

Sigla:  PMP 

CNPJ: 05.149.174/0001-34 

Endereço completo: 
Praça Matriz, SN 

Nome do responsável 

legal: Alcir Costa da Silva  
CPF do responsável 

legal: 
423057302-25 

Contato do 

responsável legal:  
E-mail do responsável 

legal: 

prefeito.alcircostadasilva@gmail.c
om 

 

3. RESUMO EXECUTIVO DA PROPOSTA 

O município de Santa Maria do Pará, é pertencente a mesorregião do nordeste paraense possui uma 
população estimada em 24.995 habitantes, IBGE/2020, o pleito busca a viabilização do processo 
produtivo do setor agrário, apoio e fomento à produção agropecuária familiar de pequeno e médio 
porte, através da aquisição de equipamentos agrícola.  
Diante disso, Aquisição de um trator agrícola facilitará a vida do agricultor, pois acelerará e 

aumentará o processo de produção, beneficiando diretamente 1.858 familias refrente as 

comunidades de Distrito de Taciateua, Bom Intento, Três Bocas, Miritueira, Vila São Paulo, Vila 

Nova, Piquiarana, São Pedro I E II , São Raimundo , Vila Jeju, São João da Mata e São José do 

Anapolina. Essas comunidades têm como principais atividades agrícolas o plantio de milho, feijão e 

produção de farinha. O pleito dessa proposta será um incentivo as atividades de fomento à produção 

agropecuária de pequeno e médio porte. Sendo que irá beneficiar diretamente muitos agricultores 

familiares das Comunidades. 

 A agricultura no Município de Santa Maria do Pará sempre foi uma das principais fontes de 

recursos para a região, contribuindo para a produção e a comercialização de produtos agrícolas, 
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agropecuária e frutíferas. O resultado esperado com essa aquisição serão: aumento na renda e 

melhoria das condições de vida do município principalmente das comunidades rurais, promovendo 

a inclusão social e produtiva. 

4. OBJETIVOS DA PROPOSTA: 

a. Objetivo geral:  
 

Potencializar as pequenas propriedades do município, 

oportunizando melhor a qualidade e o acesso na utilização dos 

equipamentos agrícolas fomentando a produção local, além disso, 

aumentará a rugosidade do solo e a capacidade de infiltração de 

água no solo, diminuindo a evaporização. 

b. Finalidade do projeto. 

 

Tem por finalidade fortalecer atividade agrícola e dinamizando o 

processo durante as fases de plantio e colheita, proporcionando o 

aumento da produção agrícola além de contribuir para o 

desenvolvimento da agricultura familiar das comunidades 

atendidas, proporcionando melhores condições à produtividade e 

melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores rurais, 

tendo em vista o aumento da produção, a comercialização dos 

insumos, trazendo benefício econômico e social. 

 

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: 

Descrição do 

equipamento, 

insumos, 

produtos e ou 

atividades. 

Atividade a ser executada. 
Resultado concreto com o 

funcionamento do 

equipamento, utilização do 

insumo, produto ou 

atividade. 

Gestão, guarda e 

manutenção do 

equipamento e/ou 

continuidade da 

política pública. 

01 (um)TRATOR 

AGRICOLA,platafor

ma plana, de pneu, 

com potencia no 

minimo de 80CV, 

combustivel disesel, 
direção hidrostatica, 

TDP Independente, 

tanque com 

capacidade minima de 

para 79 Lt. 

Será utilizado para o preparo do solo, 

e assim otimizar o trabalho agrícola. 

Melhorias na qualidade de vida, 

melhores condições de trabalho, de 

trafegabilidade e aumentará o 

processo de produção 

agropecuária. 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 

01 (um) 

PERFURADOR DE 

SOLO COM TRÊS 

BROCAS, VIGAS 

TUBULARES, TIPO 

ENGATE: 

HIDRÁULICO, 

DIÂMETRO 
BROCA:6/9/1/15/18/2

4 POL, POTÊNCIA 

MÍNIMA 

REQUERIDA 

Será utilizado para o preparo do solo, 

e assim otimizar o trabalho agrícola. 

Melhorias na qualidade de vida, 

melhores condições de trabalho, de 

trafegabilidade e aumentará o 

processo de produção 

agropecuária. 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 
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TRATOR:80 HP, 

PROFUNDIDADE 
PERFURAÇÃO:1830 

MM, 

 

 

7. PARTICIPAÇÃO E GESTÃO SOCIAL DA PROPOSTA: 

 A participação dos beneficiários finais se dará através de reuniões comunitárias, para o levantamento de 
dados para elaboração de um cronograma de utilização dos equipamentos conforme necessidades das 

comunidades de Agricultura familiar, aumento a produtividade e gerando renda no município.   

6. MATRIZ DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO: 

Metas Atividades Resultados 

Esperados 

Indicadores Meios de 

Verificação 

Prazo 

TRATOR 
AGRICOLA,pl

ataforma plana, 

de pneu, com 
potencia no 

minimo de 

80CV, 

combustivel 
disesel, direção 

hidrostatica, 

TDP 
Independente, 

tanque com 

capacidade 
minima de para 

79 Lt. 

Preparo do solo, 
aração e gradagem, 

o que proporciona a 

incorporação de 
adubos orgânicos ou 

químicos, enterro de 

sementes 

distribuídas a lanço 
e destorroamento. 

O aumento de produção 
e renda do beneficiário 

atendido pelo programa, 

melhoria das condições 
de vida do município 

principalmente das 

comunidades rurais, 

promovendo a inclusão 
social e produtiva. 

Taxa de aumento 
na produção; 

Cálculo de 

produtividade; 
Margens dos 

Custos 

Relatórios 
fotográficos e 

relatórios de 

dados de 
indicadores 

trimestrais. 

Uso 
Contínuo 

01 (um) 

PERFURADOR 

DE SOLO COM 

TRÊS BROCAS, 

VIGAS 

TUBULARES, 

TIPO ENGATE: 

HIDRÁULICO, 
DIÂMETRO 

BROCA:6/9/1/15

/18/24 POL, 

POTÊNCIA 

MÍNIMA 

REQUERIDA 

TRATOR:80 HP, 

PROFUNDIDA

DE 

PERFURAÇÃO:

1830 MM, 

 É utilizado para 
realizar 

perfurações para 
plantio, cultivo de 
hortaliças, plantas 

(mudas) e 
instalações de 

mourões. 
O perfurador de 
solo permite o 

uso de brocas de 
diversos 

tamanhos para 
variadas 

aplicações.. 

O aumento de produção 

e renda do beneficiário 
atendido pelo programa, 

melhoria das condições 

de vida do município 
principalmente das 

comunidades rurais, 

promovendo a inclusão 

social e produtiva. 

Taxa de aumento 

na produção; 
Cálculo de 

produtividade; 

Margens dos 
Custos 

Relatórios 

fotográficos e 
relatórios de 

dados de 

indicadores 
trimestrais. 

Uso 

Contínuo 
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 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ficará responsável pela Administração, manutenção e a guarda dos 

equipamentos agrícolas. 

 8. CAPACIDADETÉCNICA: 

 A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA possui em seu quadro de funcionários profissionais 
certificado e competentes para manusear os equipamentos e para dar continuidade na execução do projeto.  

 

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Meta Partícipe 

 Parcel

a 
Total 

 I 
 

   I Proponente  R$ 22.100,08 
R$ 22.100,08 

MDR  R$ 180.000,00 
R$ 180.000,00 

   TOTAL: R$202.100,08 

10. ORÇAMENTOS: 

 

Item de despesa 

 

    Orçamento 1 

 

  Orçamento 2 

 

Orçamento 3 

 

                 Média 

01 (um)TRATOR 

AGRICOLA,plataforma 

plana, de pneu, com 
potencia no minimo de 

80CV, combustivel 

disesel, direção 
hidrostatica, TDP 

Independente, tanque com 

capacidade minima de 
para 79 Lt. 

R$ 205.000,00 R$ 195.000,00 R$ 170.268,16 R$ 187.634,08 

01 (um) PERFURADOR 

DE SOLO COM TRÊS 

BROCAS 

R$15.000,00 R$18.000,00 R$10.398,00 R$14.466,00 

 

 

 

Empresa 1: AGROMAX  EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

CNPJ Nº 10.627.815/0001-59 

Empresa 2: MOTOBEL MOTORES DE 

BELÉM LTDA 

CNPJ Nº 04.978.201/0017-86 

Empresa 3: PAINEL DE PREÇOS 

CNPJ Nº - 

 

10.1 DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA COTAÇÃO DE PREÇOS: 
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Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de registro que a aquisição dos itens de despesas 

propostos se dará mediante processo licitatório em consonância com a Lei 8.666/93 e legislação complementar, por meio, 
preferencialmente da modalidade de pregão eletrônico. 

Caso seja inviável a utilização do pregão na forma eletrônica a entidade proponente se compromete a justificar o 

fato à autoridade competente no MDR, conforme dita mês estabelecidos no § 2º do Art. 49 da Portaria Interministerial nº 

424/2016. 

a) Por fim, declaro, para fins de prova junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para os efeitos e sob as penas da 

lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal 

que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste documento, limite de despesa total 

com pessoal; 

b) Limites das dívidas consolidada Imobiliária; 

c) Limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. 

d) Da inscrição em restos a pagar. 

 

 

 
   

 

 

 

 

_________________________________ 

ALCIR COSTA DA SILVA  

Prefeito Municipal de Santa Maria do Pará/PA  
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