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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

CNPJ:05.257.555/000 l -37

P A 257,T ranslago-KM 0 l,SN, Nova Jerusalém, CEP: 68. I 70-000-Juruti/PA
E-mail : preÍ-eituradej urutifg;yaahoo.com: gabinetepmj (Oyahoo.com

PLANO DE SUSTENTABTLIDADE

Convênio: 029663/2021

Obieto: Aquisição de Máqúnas e Equipamentos'

Valor Global: R$ 182.000,00(cento e oitenta e dois mil reais)

Valor de repasse: R$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais)

Valor de contrapartida: R$ 2.000,00(dois mil reais)

Vigência: 12 meses

Início da vigência: 3L / 12 I 2021

Com a Âquisição de Máquinas e Equipamentos:
t. Fortalecimento da economia;

2. Dinamização da produção regional.

3. Desenvolvimento da Produção;

4. lnfraesffutura urbana e rural:

5. Acesso e Agilidade ao Desenvolvimento do Municipio

1- Ciaçã,o de novos empteendimentos cometciais no murucipto;

2. Incentivo ao consumo e investiment<-rs;

3. Aumento do número produtores rurais

4. Aurnento da renda famiüar das f.amrllias de produtotes melhorando a acessibilidade dos pontos, para

escoação cle procluçâo e acesso aos polos comerciais;

5. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a atual inexistência de drenagem

nas vias, a qual implica na dificuldade de acesso.

Ob)eto terá durabilidade de 5 ât-tos, realizadas as manutencôes semestrats
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

CNPJ:05.25 7 .5 5 5 / 0001 -37
P A 257,Translago-KM 0 l,SN, Nova Jerusalém, CEP: 68. 1 70-000-Juruti/PA

E-mail : prefeituradej urutií@yaahoo.com: gabinetepmjí@,yahoo.com

O equipamento será zrmazenado. patio cle máquinas locaüzaclo na Rodovia PA 257 no Km-001, S/N Nova

Jerusalém. Á referida estrutura tem dimensões 20m x40m coberto e de fácil âcesso para movimentação dos

equipamentos,

A garantia observará o mínimo de 12 Meses.

Os custos previstos pâÍâ âs manutenções girz em torno de R$ 1.800,00 mensais, para manutenções e reparos

clo ob

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entÍegue e as ações que podem ser tomadas para evitar

ou minimizar a ocorcência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo risco

identificado, pteencher ceim pelo menos urna medida preventiva).

x Dispomos dos recursos básicos

para custeio das manutençôes.
Insuficiência de recutso ftnanceiri-r

para manutençãof reparc do objetoFINÂNCEIRO

x Na atualidacle tl coÍpo técnico cla

secretaria atende de forma
progrcssiva ás ncccssidadcs

lnsuficiência de eqr-ripe

técnica
cspccializada p^ta

tc,omr,:.nhat/
K O quadro técnico do município de

]urutr, atende de fbrma satisfatória
ás demandas do município.

lnsuficiência de equipe
téçrica

especializacla par^
acompanharf

HUMÂNO/TECNI
CO

O referido ativo ficará sob

condições protegida após ás

operaçôes de campo.

xOcorrências de danos no
obieto

causados por fenômenos ou
ciesastres narurais
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EST,A.DO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE, JURUTI

CNPJ : 05.2 5 7 .55s I AA0 t -3'7

P A 257 .Translago-KM 0 I ,SN, Nova Jerusalém , CEP: 68. I 70-000-Juruti/PA
E-mail : pref'eituradejuruti@yaahoo.com: gabinetepmj (?:yahoo.com

Ocorrências de possíveis

danos
ambientais causados pela execução

ou entrega clo obieto

TEÀ,TPO

Ausência ou insuficiência d,o prazo

dc garantia

Cancelamento cle conclições e

I\IATE,RIAL

Ineístência de assistência

técnica
especializacla na região

x Ás operações de mecanizaçào
agrícola sempre haverá um técnic()

acompanhanclo

Entrega do
defeituos<r

nacabado

objeto
ou

FUNCIONÀLIDÂD
tr

Perda de utilidade/ funcionalidacle

antes do término da exPetativa de

ç-ida útil do objeto

OUTROS

-Jurut-Pá, 28 de iulho de 202t

LUcrDtA BENTTAH DE fi'cll]["r1i,fxl'#*xlJ'
ABREU

BATISTAi43973 949244

Prefeito MuniciPal

BATISTA:43973949204
Dados: 2021 .07 .28 1 7 :20:32
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