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ESTU DO T ÉCN ICO PRELI M I N AR

1. REQUISITANTE
1.1 SECRETARTA MUNTCTPAL DE PRODUÇÃO r ABASTECTMENTO.

2. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO
2.1 AQUISIçAO DE MAQUI/NAS E EQUTPAMENTO AGRTCOLAS, conforme convênio
no 02966312021 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Estado de
Transportes.

3. DESCRTçÃO DA NECESSTDADE
3.1 A contratação em comento faz-se necessária para o cumprimento do convênio no

02966312021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Juruti/PA e o Ministério do
Desenvolvimento Regional, salienta-se que as aquisições desses maquinários são
imprescindíveis para atender as comunidades rurais do município ofertando condições
para que os agricultores locais desenvolvam suas atividades agrícolas com uso dessas
maquinas, por este motivo faz-se necessária a formalização do procedimento licitatorio
apropriado.

Considerando que a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento não
possui maquinários para atender essas demandas, a aquisição do objeto em contexto
poderá estabelecer condições favoráveis e adequadas para o desenvolvimento das
atividades da secretaria, registra-se que a ausência de maquinários com as
características elencadas neste termo, impede o trabalho efetivo do setor de produção.

A aquisição de mecanização agrícola é um programa prioritário do Governo,
criado para atender a demanda de mecanizaçáo nas propriedades localizadas em

Projetos de Assentamentos, inserido nas cadeias produtivas, objetivando a recuperação

de áreas modificadas e reincorporando-as ao processo produtivo, visando aumentar a

produção, produtividade e a renda dos produtores familiares. Aquisição de, no município
de Juruti/PA, em atendimento ao convênio de no 02966312021 firmado entre a Prefeitura
Municipal de Juruti e a Secretaria de Estado de Transportes, visando à implementação
dos objetivos de interesse comum das partes

Aquisição dessas maquinas está intimamente relacionada com os projetos de

desenvolvimentos da agricultora familiar no município, que vai contribuir para elevação
do nível tecnológico o aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida da
população jurutiense.

4. NORMATTVOS NORTEADORES PARA SEREM UTTLTZADOS NA CONTRATAçÃO
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4.1 A licitação deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PRE O, em sua forma
ELETRÔNICA poT SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei no 10.520 de
1710712002: do Decreto no 10.024, de2010912019; Decrêtos no7.89212013, Lei no 14.133
de 0110412021', lNo 40 de 2210512021, Decreto Municipal no4.883 de 251051202'l e outras
correlatas.

5. REQUISITOS MíNIMOS PARA A CONTRAÇÃO E OBRIGAÇOES DA
CONTRATADA

5.1 Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não

contrariar o aqui previsto;

5.2 Manter os sêus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administraçáo
Municipal, porém sem qualquer vÍnculo empregatício com o órgão;

5.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Administração Municipal;

5.4 Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, náo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante;

5.5 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados
por seus empregados durante a execução do contrato;

5.6 Efetuar os fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Fornecimento, de
acordo com as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o

recebimento de requisiçôes expedidas pelo Setor competente;
5.7 Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os êsclarecimentos que julgar ne@ssário;
5.8 Manter-se, durante toda a execução do crntrato, em compatibilidade com as

obrigaçôes assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicaçâo exigidas
na ocasião da c,ontratação.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAçÃO
6.1. Para levantamento do quantitativo total baseou-se no convenio n" 02966312021
Íirmado entre a Prefeitura Municipal de Juruti/PA e o Ministério do Desenvolvimento
Regional.

1

ITEM DESCRTÇÃO/PRODUTO QUANT UNIDADE

1

Trator, potência:85 cv, tipo combustível: óleo diesel,
cilindrada motor: mínimo 3.000 cm3, quantidade
marchas ré: mínimo 4un, quantidade marchas frente:

UND
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7. ESTTMATTVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 Para estimativa de preços foi utilizado a lnstrução Normativa no 65121 em seu Art. 50,

inciso V, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realiza@o
de valor estimado obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços
coletados.

a) Metodologia aplicada:

A metodologia aplicada foi com base no orçamento realizado com três fornecedores

1

mínimo 12un, tipo motor:4 cilindros, tração:4x4, tipo
uso: agrícola, características adicionais:
plataformado, com capota e estrutura anticapotagem

UND2 aquisição de plantadeira adubadeira

QTD

SUBLIA.
ÁRf,'S

coMERCtO
sERVtçO DE
vEtcuLos

AUTOTTOTOR
ES EIRELI

CNPJ:33.033.
(Nl/(nU.91

ALIANÇA
COMÊRCIO E
sERvrÇos

LTDA.
CNPJ:36.631.51

1/0001-02

AUTO lxl
CNPJ:12.965
.77iU0001-36

MEDIAITEM PRODUTO UND

R$ 4(n.0o0,00 R$ 392.000,00
R$

399.(no,(n
R$

397.000,001

Trator, potência:8S cv,
tipo combustível: óleo
diesel, cilindrada
motor: mínimo 3.000
cm3, quantidade
marchas é: mínimo
4un, quantidade
marchas frente: mínimo
12un, tipo motor:4
cilindros, tração:4x4,
tipo uso: agrícola,
características
adicionais:
plataformado, com
capota ê êstrutura
anticapotagem

UND 1

2
aquisição de
plantadeira adubadeira

UND I R$ 34.000,00 R$ 32.000,00 R$ 36.OO0,W R$ 34.000,00

8. JUSTTFTCATTVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAçÃO
8.í Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que não cabe o
parcelamento do mesmo, em razáo de tratar-se de um conveio firmado, onde os
recursos financeiros já estão disponibilizados para pagamento do bem após entrega, ou
seja, será uma compra única, possibilitando maior celeridade, economia, fiscalização e
controle dos gastos.
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9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1 Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratação desta demanda, sendo a contratação gerenciada diretamente entre a
Administração Pública e o fornecedor.

10. POSSíVEIS IMPACTOS AMBTENTAIS
10.í Quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base

observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",

disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio "http://www.agu.gov.br/page

/contenUdetail/id_conteudo/400787", a CONTRATADA deverá atender, no que couber,

os critérios de sustentabilidade, inseridos agora nos princípios da aplicação da lei

14.13312021.

A contratada deverá:
10.2 Promover práticas de sustentabilidade ambiental, quando da execuçâo dos

serviços, utilizando produtos biodegradáveis, atóxicos, conforme ABNT NBR 15448-1 e

15448-2 economizando energia, gás, água, assim como separar seletivamente os

resíduos oriundos da prestação dos serviços.
í0.3 Deverá realizar treinamento periódico dos empregados sobre práticas de

sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de

consumo de água e destinação de resíduos solidos, observadas as normas ambientais
vigentes.

1í. RESULTADO PRETENDTDO COM A CONTRATAçÃO
11.1 A aquisição tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções
institucionais, e prover os meios que possibilitem a execução de suas metas para que os
mesmos atendam adequadamente às necessidades do que nos propomos a executar
em benefício da coletividade, enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria
dos serviços prestados por este orgão, para o alcance e sucesso da atuaçâo
adm in istrativa da Secretaria.

11.2 A presente proposta tem como obleto a aquisição de uma Patrulha Agrícola
Mecanizada paru o fortalecimento da agricultura e pecuária no município de Juruti. O
mesmo beneficiará 270 famílias, residente na área rural do Município melhorando a
qualidade da vida dos Agricultores familiares e pecuaristas, garantindo apoio tecnológico
do plantio .a colheita, através da agregaçâo de valores dos produtos e do apoio ao
pequeno e médió produtor rural.

í2. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE
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12.1 Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do
orçamento estimado da licitaçâo e a existência de recursos orçamentários para
cobertura do mesmo, entendemos ser VIAVEL e NECESSARIA a contratação
demandada.
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Juruti/PA - 01 de fevereiro de 2022.

Frucwtubs&ltusfrtdrrsa
SêcÍdáíh llunicipal de produçár,

DECiETO: 4"$?n§Zx

MAR DOS SANTOS BARBOSA
Secretário Municipal de Produção e Abastecimento

Decreto no 4.51312021
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