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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACÃO

objeto: AQUtstçÃo DE MAQUTNAS E ESUTPAMENTO

AGR,COLÁS, conforme
convênio no 0296631202í celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de
Estado de Transportes.

Unidade Requisitante lnteressada: Secretaria Municipal

de

Produção

Abastecimento.

O Projeto de mecanização agrícola é um programa prioritário do Governo,
criado para atender a demanda de mecanização nas propriedades localizadas em
Projetos de Assentamêntos e outras áreas agricultávels, inserido nas cadeias
produtivas, objetivando a recuperaçáo de áreas modificadas e rêincorporando-as ao
processo produtivo, objetivando aumentar a produção, produtividade ê a renda dos
produtores familiares. Aquisição dos objetos descritos no Termo de Referência nos
autos do processo, contribuirá para alavancar a produção agrícola no município de
Juruti/PA, uma vez que vem para apoiar os âgricultores com a implantação de novas
metodologias e técnicas de plantio, facilitando e aumentando a capacidade produtiva
de suas propriedades rurais, atendendo assim ao convênio de no 029663/2021 ,
firmado entre a Prefeitura Municipal de Juruti e a Secretaria de Estado de Transportes,
visando à implementação dos objetivos de interessê comum das partes.
Aquisiçâo dessas maquinas está intimamente relacionada com os projetos de
desenvolvimentos da agricultura familiar através do plano de expansão da
mecanização agrícola, que muito contribuirá para elevação do nível tecnológico, o
aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida da populaçáo jurutiense, o que
diminuirá e inibirá o êxodo rural no município.
Considerando ainda, que é dever do poder público proporcionar melhorias e
condições de trabalho para o homem do campo, gerando assim o aumento da
produtividade de suas propriedades e consequentemente da produção do município,
o que JUSTIFICA-SE a aquisição dos objetos descritos nos autos do processo.

Juruti/PA, 02 de fevereiro de 2022
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