
PLATAFORMA +BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Nº / ANO DA PROPOSTA:
063963/2017

OBJETO:
Aquisição de equipamentos agrícolas para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul

JUSTIFICATIVA:
O Estado de Mato Grosso do Sul possui nos tempos atuais uma população de aproximadamente 70.538 agricultores familiares,
sendo 35.469 famílias assentadas (31.513 pelo INCRA, 694 pelo Estado de MS, 2.013 famílias pelo Crédito Fundiário e 1.249
famílias pelo Banco da Terra), 20.060 famílias de agricultores familiares tradicionais, 12.305 famílias indígenas, 2.112 de
famílias de pescadores profissionais artesanais e 592 famílias de quilombolas A área ocupada pelos agricultores familiares é de
aproximadamente 1.400.000 hectares, portanto é notável que significativa parcela dessa população encontra-se em espaços no
Estado onde a intensificação do uso da terra pode se dar pela mecanização na preparação, recuperação e conservação do solo e
água. A mecanização induz o aumento dos níveis de produção agrícola, da produtividade e que a elevação da produção local
minimize a importação de produtos de outras regiões, garantido a permanência do homem no campo e gerando incremento na
criação de empregos no campo. Os agricultores familiares em geral, não possuem capital para a contratação desses serviços,
nem são detentores de equipamentos que possam efetivar essas práticas e a oferta desses serviços pelos municípios do Estado,
dotando-os de máquinas e equipamentos, em conjunto com as comunidades rurais incrementa a realização desses serviços para
os agricultores familiares. A mecanização dá oportunidade para que a agricultura seja diversificada com a introdução de novas
culturas, ofertando novos produtos para o mercado local e até mesmo para a agroindústria. A mecanização tende a elevar o
patamar de agricultura local em todos os níveis, dinamizando outros setores da economia e fortalecendo o setor agrário como
um todo, e consequentemente o aumento da produção e produtividade na produção agropecuária, o aumento da renda e
emprego no campo. A presente proposta de apoio aos agricultores familiares na aquisição de máquinas e equipamentos
agrícolas visa combater a pobreza rural, aumento da produção e da produtividade das culturas exploradas, o aumento no leque
das culturas exploradas e atividades pecuárias e no aumento das margens de receita pelos agricultores familiares e estimulando
o desenvolvimento local das comunidades estagnadas e ou de baixa renda. Com a ação, a Agraer aposta no aumento da área
cultivada pela agricultura familiar, ampliação da renda rural e maior acesso a novas tecnologias de produção, além da redução
do tempo e do custo com o preparo do solo pelo agricultor familiar e o aumento da produção e maior oferta de alimentos à
população. Outro resultado esperado por técnicos da entidade é o combate à desigualdade e à pobreza no meio rural, com maior
segurança alimentar. O alcance de máquinas e equipamentos em média beneficia anualmente a 80 agricultores familiares de
forma direta, e indiretamente a três agricultores familiares, principalmente os membros da família dos beneficiários. Em média
uma patrulha mecanizada tem a capacidade de preparar 400 ha ano de área agrícola para o plantio de cereais e de pastagens
(ampliação e principalmente renovação). As principais culturas cultivadas em Mato Grosso do Sul pelos agricultores familiares
são a mandioca, feijão, café, arroz, milho e pastagens voltadas para a produção de leite, também é significativa o cultivo de
produtos hortícolas e de frutas tropicais. De acordo com os dados médios, em Mato Grosso do Sul o alcance de 45 patrulhas
mecanizadas atinge diretamente 3.600 agricultores familiares e estes potencialmente cultivariam anualmente 18.000 ha de terras
com o plantio de cereais e de pastagens para a produção leiteira. A seleção das comunidades a serem atendidas se dá em
primeiro lugar pela demanda que os agricultores familiares exercem junto a Agraer, com a solicitação de máquinas e
equipamentos para aumentar a produção e produtividade das suas unidades de produção familiar, sempre com acompanhamento
técnico do órgão oficial e dos parceiros. Quando a comunidade ainda tem organizações associativas incipientes, ou associações
que não atentem os aspectos legais para firmar “Termos de Permissão de uso dos Equipamentos”, a preferência é repassar os
equipamentos para as Prefeituras Municipais, que se responsabilizarão pelo atendimento a essas comunidades, atendendo todos
os regulamentos e preceitos legais. A Agraer já disponibilizou para os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul dispersos
por todo o Estado, mais de 250 patrulhas mecanizadas, através de termos de permissão ou cessão de uso, e a responsabilidade
pelo uso e manutenção dos equipamentos passa ser diretamente das prefeituras, comunidades, associações e outras formas de
organização que atendam os aspectos jurídicos e operacionais para benefício da comunidade local. A realização do projeto vai
atender as comunidades rurais de Mato Grosso do Sul, para a produção de cereais (milho, feijão, arroz e mandioca) e reforma e
renovação de pastagem para a pecuária leiteira.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
22000

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
242.044.049-87 BLAIRO BORGES MAGGI

AVENIDA ARY COELHO, 633, CIDADE SALMEN - VILA BIRIGUI
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

78705050

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

03.981.081/0001-46

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL

CAMPO GRANDE MS
9051

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

PARQUE DOS PODERES - BLOCO - 12, SN, BLOCO 12
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

79031902
CIDADE: UF:

6733185271
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 0017-5

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
543.984.791-04 ANDRE NOGUEIRA BORGES

RUA COLIBRI, 86 - MANOEL COSTA LIMA
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

79040200

E.A.:
Administração
Pública Estadual ou
do Distrito Federal

0066471031
CONTA CORRENTE:
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 5.298.575,12

R$ 5.300,12

R$ 0,00

2021VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2017 R$ 5.293.275,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 5.300,12

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

30/12/2017

30/05/2021

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

30/12/2017 30/05/2021

Aquisição de Estufas e Equipamentos Agrícolas.

R$ 3.584.018,85

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 5.298.575,12

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   1 ESTUFAS AGRÍCOLAS com arcos oblongos de aço galvanizado, travamento entre arcos, mão francesa
nos frontais, suporte para fixar arcos nos pilares, postes frontais e laterais em aço galvanizado, travessas frontais em perfis, tirantes
externos e entre postes, cobertura em plástico aditivado 150 micras, difusor de luz com acabamento nos arcos frontais, fechamento
frontais e laterais com tela sombreamento fechando toda a estrutura com tratamento contra raios ultravioleta, ventilação e
eliminação do ar quente com tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos.
Largura mínima: 7m; Comprimento mínimo: 42m (14 módulos de 3m); Altura mínima (pé direito): 4,00m;
Fundação: Brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro por 80 cm de profundidade para cada coluna. As brocas receberão concretos
para fixação das colunas.
Estrutura para sustentação dos arcos
Postes laterais e frontais aço galvanizado U enrijecido 90 x 60 x 23 # 14 (espaçado a cada 3,0 m)
Postes aço galvanizado a fogo, perfil 90 x 60 x 23 - esp: 2 mm
Travessas frontais em perfis U 60x30x 19 - esp: 2 mm
Tirantes externos e entre postes de aço trefilado 6,00 mm com esticadores e chumbadores
Perfil alumínio / mola nas muretas perimetrais.
Parte aérea: Aço, Alumínio e conexões galvanizados de acordo com as normas ABNT; Conexões, encaixes e parafusos, todos
galvanizados conforme normas ABNT.Arcos oblongos em perfis de aço galvanizado 35 x 60 ch 1,3
Artéria de travamento entre arcos com tubos galvanizados 1x1/4 pol. ch 1,3 - 1 por vão
Mão francesa nos frontais, metalon 50 x 30, ch 1,6
Suporte para fixar arcos nos pilares
Parafusos para fixação, zincados, KIT completo
Molas de aço galvanizado para fixar plásticos e telas
Laterais (superior) metalon 50 x 30 ch 1,3 com perfil alumínio/mola aço.

Ventilação e eliminação do ar quente
Tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos (melhor circulação do ar).
Cobertura: Filme de Polietileno com tratamento contra raios ultravioleta de 150 micra, com 36 meses de garantia.
Fechamento frontais e laterais: Tela sombreamento fechando toda a estrutura, com tratamento contra raios ultravioleta. Fixados na
parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios.
Porta de acesso: Porta de correr (quadro de aço galvanizado a fogo fechado com tela) mínimo 1,3m x 2,0m. Reforço dos frontais
em metalon 50 x 30 ch 1,6.
Montagem: a montagem será de responsabilidade da empresa vencedora do certame e incluso no preço.
Frete: deverá ser incluso no preço das estufas agrícolas.
Despesa de hospedagem e alimentação:
As despesas de hospedagem e alimentação dos técnicos para montagem das estufas serão de responsabilidade da empresa
vencedora do certame.
Responsabilidade do comprador/produtor: Nivelamento e limpeza do terreno; Cimento, areia e pedra para as fundações; Energia
elétrica e água no local da montagem; Local seguro e próximo a obra para guardar o material até a montagem.

R$ 1.029.100,00 30/12/2017 30/05/202131.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

2

                                   2 TRATOR AGRÍCOLA para horticultura com motor 03 cilindros, potência mínima de 25 CV, direção
hidrostática, capacidade de levante mínimo de 440 kg, sistema hidráulico: com engate de 3 pontos; rotação da tomada de força com
540 rpm, rodado novo, zero e compatível com o trator

R$ 2.115.086,00 30/12/2017 30/05/202129.0 un
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Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

3

                                   3 ROTOENCANTEIRADOR para horticultura – enxada rotativa encanteiradora, deslocável, com canteiro de
topo mínimo 1,05m, profundidade de trabalho de 0,25m, com rotor de rotação de 3 velocidades, acoplável aos 3 pontos do trator
com pinos CAT-I, com cardam com embreagem, rotação da tomada de força com 540 rpm, para acoplar a tratores com no mínimo
25 CV.

R$ 439.832,85 30/12/2017 30/05/202129.0 un

Meta nº: 2

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

30/12/2017 30/05/2021

PROJETO LEITE

R$ 1.714.556,27

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 5.298.575,12

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   1 PICADEIRA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA de forragem, produção de 500 a 2500 kg/hora, 03 facas,
rotação do motor em torno de 2.200 RPM, potência do motor elétrico de 3,0 a 5,0 CV.

R$ 210.371,00 30/12/2017 30/05/202141.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

2

                                   2 Ensiladeira - Tipo: colhedora de forragem; Capacidade de produção: de até 28 ton/h; Caracteristica: um
rotor com 12 facas, tamanho de picado 24 (2 a 36 mm); Peso: mínimo de 600 KG.

R$ 984.000,00 30/12/2017 30/05/202140.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

3

                                   3 TRATOR AGRÍCOLA – zero hora trabalhada, com as características: Potência mínima de 85 CV; tração 4
x 4; motor a diesel; levante mecânico mínimo de 2.500 kgf; direção hidrostática; mínimo de 8 marchas a frente e  2 marchas a ré;
freio a disco banhado a óleo; pneus dianteiro 12.4-24 e traseiros 18.4-34 ; faróis auxiliares dianteiro e traseiro; pisca e luz de freio;
capota de proteção; pesos dianteiros e traseiros; TDP mínimo de 540 rpm.

R$ 402.000,00 30/12/2017 30/05/20213.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

4

                                   4 GRADE – Tipo: aradora; Modelo: Intermediária com controle remoto, de 14 discos com 26” e 6 mm;
Espaçamento entre discos: 270 mm; Caracteristicas adicionais: mancais a óleo.

R$ 75.285,27 30/12/2017 30/05/20213.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

5

                                   5 Carreta Nova - tipo agrícola: Características mínimas: estrutura em aço, capacidade de carga 4 toneladas;
Contém encaixe para trator, eixos no rodado e 4 pneus de 750x16R.

R$ 42.900,00 30/12/2017 30/05/20213.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2018Junho

R$ 5.293.275,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Aquisição de Estufas e Equipamentos Agrícolas.

R$ 3.584.018,851

DESCRIÇÃO:

META Nº: VALOR DA META:

                           PROJETO LEITE

R$ 1.709.256,152

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2018Junho

R$ 5.300,12

META Nº: VALOR DA META:

                           PROJETO LEITE

R$ 5.300,122

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:31,00 R$ 33.196,77 R$ 1.029.100,00

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

01 01 ESTUFAS AGRÍCOLAS com arcos oblongos de aço galvanizado, travamento entre
arcos, mão francesa nos frontais, suporte para fixar arcos nos pilares, postes frontais e
laterais em aço galvanizado, travessas frontais em perfis, tirantes externos e entre postes,
cobertura em plástico aditivado 150 micras, difusor de luz com acabamento nos arcos
frontais, fechamento frontais e laterais com tela sombreamento fechando toda a estrutura
com tratamento contra raios ultravioleta, ventilação e eliminação do ar quente com tela de
sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos.
Largura mínima: 7m; Comprimento mínimo: 42m (14 módulos de 3m); Altura mínima (pé
direito): 4,00m;
Fundação: Brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro por 80 cm de profundidade para cada
coluna. As brocas receberão concretos para fixação das colunas.
Estrutura para sustentação dos arcos
Postes laterais e frontais aço galvanizado U enrijecido 90 x 60 x 23 # 14 (espaçado a cada
3,0 m)
Postes aço galvanizado a fogo, perfil 90 x 60 x 23 - esp: 2 mm
Travessas frontais em perfis U 60x30x 19 - esp: 2 mm
Tirantes externos e entre postes de aço trefilado 6,00 mm com esticadores e chumbadores
Perfil alumínio / mola nas muretas perimetrais.
Parte aérea: Aço, Alumínio e conexões galvanizados de acordo com as normas ABNT;
Conexões, encaixes e parafusos, todos galvanizados conforme normas ABNT.Arcos
oblongos em perfis de aço galvanizado 35 x 60 ch 1,3
Artéria de travamento entre arcos com tubos galvanizados 1x1/4 polegadas, ch 1,3 - 1 por
vão
Mão francesa nos frontais, metalon 50 x 30, ch 1,6
Suporte para fixar arcos nos pilares
Parafusos para fixação, zincados, KIT completo
Molas de aço galvanizado para fixar plásticos e telas
Laterais (superior) metalon 50 x 30 ch 1,3 com perfil alumínio/mola aço.

Ventilação e eliminação do ar quente
Tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos (melhor circulação
do ar).
Cobertura: Filme de Polietileno com tratamento contra raios ultravioleta de 150 micra, com
36 meses de garantia.
Fechamento frontais e laterais: Tela sombreamento fechando toda a estrutura, com
tratamento contra raios ultravioleta. Fixados na parte superior em perfis de alumínio e na
inferior com fios.
Porta de acesso: Porta de correr (quadro de aço galvanizado a fogo fechado com tela)
mínimo 1,3m x 2,0m. Reforço dos frontais em metalon 50 x 30 ch 1,6.
Montagem: a montagem será de responsabilidade da empresa vencedora do certame e
incluso no preço.
Frete: deverá ser incluso no preço das estufas agrícolas.
Despesa de hospedagem e alimentação:
As despesas de hospedagem e alimentação dos técnicos para montagem das estufas serão
de responsabilidade da empresa vencedora do certame.
Responsabilidade do comprador/produtor: Nivelamento e limpeza do terreno; Cimento,
areia e pedra para as fundações; Energia elétrica e água no local da montagem; Local
seguro e próximo a obra para guardar o material até a montagem.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:3,00 R$ 25.095,09 R$ 75.285,27

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

02 04 GRADE – Tipo: aradora; Modelo: Intermediária com controle remoto, de 14 discos
com 26” e 6 mm; Espaçamento entre discos: 270 mm; Caracteristicas adicionais: mancais a
óleo.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:29,00 R$ 15.166,65 R$ 439.832,85

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

01 03 ROTOENCANTEIRADOR para horticultura – enxada rotativa encanteiradora,
deslocável, com canteiro de topo mínimo 1,05m, profundidade de trabalho de 0,25m, com
rotor de rotação de 3 velocidades, acoplável aos 3 pontos do trator com pinos CAT-I, com
cardam com embreagem, rotação da tomada de força com 540 rpm, para acoplar a tratores
com no mínimo 25 CV.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:40,00 R$ 24.600,00 R$ 984.000,00

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

02 02 Ensiladeira - Tipo: colhedora de forragem; Capacidade de produção: de até 28 ton/h;
Caracteristica: um rotor com 12 facas, tamanho de picado 24 (2 a 36 mm); Peso: mínimo
de 600 KG.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:41,00 R$ 5.131,00 R$ 210.371,00

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

02 01 PICADEIRA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA de forragem, produção de 500 a
2500 kg/hora, 03 facas, rotação do motor em torno de 2.200 RPM, potência do motor
elétrico de 3,0 a 5,0 CV.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:3,00 R$ 14.300,00 R$ 42.900,00

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

02 05 - Carreta Nova - tipo agrícola: Características mínimas: estrutura em aço, capacidade
de carga 4 toneladas; Contém encaixe para trator, eixos no rodado e 4 pneus de 750x16R.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:3,00 R$ 134.000,00 R$ 402.000,00

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

02 03 TRATOR AGRÍCOLA – zero hora trabalhada, com as características: Potência
mínima de 85 CV; tração 4 x 4; motor a diesel; levante mecânico mínimo de 2.500 kgf;
direção hidrostática; mínimo de 8 marchas a frente e  2 marchas a ré; freio a disco banhado
a óleo; pneus dianteiro 12.4-24 e traseiros 18.4-34 ; faróis auxiliares dianteiro e traseiro;
pisca e luz de freio; capota de proteção; pesos dianteiros e traseiros; TDP mínimo de 540
rpm.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:29,00 R$ 72.934,00 R$ 2.115.086,00

CEPAER - Rodovia MS 080, saída para Rochedo ao lado da UEMS.

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

01 02 TRATOR AGRÍCOLA para horticultura com motor 03 cilindros, potência mínima
de 25 CV, direção hidrostática, capacidade de levante mínimo de 440 kg, sistema
hidráulico: com engate de 3 pontos; rotação da tomada de força com 540 rpm, rodado
novo, zero e compatível com o trator.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 5.298.575,12 R$ 5.298.575,12 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 5.298.575,12TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Nome do Arquivo:
Declaração de capacidade técnica e gerencial.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
declaracao de contrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
AGRAER - CT 863392 - OF 1-2785 - Comunica Crédito de Recursos.pdf
OF 1-0388 Autoriza Início de Objeto com pendência (grade aradora, trator e carreta agrícola).pdf
863392.pdf

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial


