
PLATAFORMA +BRASIL

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Nº / ANO DA PROPOSTA:
025477/2018

OBJETO:
Aquisição de patrulha mecanizada para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul

JUSTIFICATIVA:
O Estado de Mato Grosso do Sul possui uma população de 2.682.386 habitantes com 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. Fonte: IBGE 2006 e 2016.
A área ocupada pelos agricultores familiares é de 1.190.206 hectares em 41.104 estabelecimentos (IBGE 2006), portanto é
notável que significativa parcela dessa população se encontra 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 caminhões agrícolas visa combater a pobreza rural,
realizando o transporte de seus produtos da propriedade ou dos conglomerados até os centros consumidores contribuindo com a
melhoria da renda familiar.
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.
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 meios para transportar sua produção das suas unidades de produção familiar.
Quando a comunidade 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 realizará o repasse das patrulhas mecanizadas para os municípios que tenham mais demandas por transporte dos
produtos da agricultura familiar.
A responsabilidade pelo uso e manutenção dos caminhões, bem como a indicação do motorista será dos municípios.
O enfoque participativo do projeto busca a inclusão de todos os potenciais beneficiários, incluindo mulheres e jovens, por meio
da divulgação das informações em todos os municípios beneficiados.
O caminhão terá função de transportar a cama de frango, oriunda da limpeza dos aviários que serão transportadas para serem
incorporadas no solo, como forma de adubação orgânica e também de outros insumos de extrema importância para a cadeia
produtiva da avicultura.
Também irá transportar calcário e fertilizantes para atender a demanda para correção e fertilidade dos solos e demais produtos
agrícolas produzidos pelos agricultores familiares.
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SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
53207

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
501.282.301-00 MARCOS HENRIQUE DERZI WASILEWSKI

SBN QUADRA 1 BLOCO F ED. PALACIO DA AGRICULTURA 18-20 ANDARES,
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

70040-908

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:
001 - BANCO DO BRASIL SA 2576-3

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

68764
CONTA CORRENTE:
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3 - DADOS DO INTERVENIENTE

15.412.257/0001-28

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE MS
9051

INTERVENIENTE:

RAZÃO SOCIAL DO INTERVENIENTE:

 BLOCO II, S/N
ENDEREÇO JURÍDICO DO INTERVENIENTE:

79031902
CIDADE: UF: CÓDIGO

MUNICÍPIO:
CEP: DDD/TELEFONE:

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
286.339.381-20 REINALDO AZAMBUJA SILVA

AVENIDA ALVORADA, 195, APTO 1800 - JARDIM DOS ESTADOS
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

79002520

E.A:
Administração
Pública Estadual ou
do Distrito Federal
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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$ 9.321.600,00

R$ 2.335.465,00

R$ 0,00

2019VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2018 R$ 6.986.135,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 2.335.465,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

05/06/2018

27/11/2019

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:

05/06/2018 27/11/2019

Aquisição de caminhões e caçamba basculante

R$ 9.321.600,00

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 9.321.600,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   Etapa 1 - 	CAMINHÃO NOVO, zero km, ano de fabricação e modelo de no mínimo 2018, fabricação
nacional/mercosul, com as seguintes características mínimas: tração 6x2; motor de no mínimo 4 cilindros com no mínimo 207 cv;
movido a diesel; motor turbo com injeção direta ou eletrônica; torque mínimo de 760Nm; PBT de no mínimo  22.000 kg; tanque de
combustível com capacidade mínima para 210 litros; transmissão manual com no mínimo 06 velocidades a frente e 01 a ré; direção
hidráulica; retrovisores externos nos dois lados do veiculo; ar condicionado, cor branca; no mínimo cabine simples e demais itens e
equipamentos de série ora não especificados e os exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

R$ 7.872.000,00 05/06/2018 27/11/201932.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

2

                                   Etapa 2 -  CARROCERIA TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, nova, zero km, para transporte de materiais
diversos a granel com descarga por escoamento livre, através de basculamento da caixa de carga em até 45º; capacidade de carga
de no mínimo 10m³ em chapa de aço, com suporte lateral que aumenta a capacidade para 12m³; Chassi da caixa confeccionado
totalmente em aço com reforço intercalado por dentro com chapa ¼; Travessas com mãos francesas em aço ligando as longarinas;
Longarinas do chassis em formato de U em aço de alta resistência; Caixa de Carga com cantos redondos, construida totalmente em
chapa de aço; Assoalho confeccionado totalmente em aço sobre as travessas da estrutura, com espaçamento limite para não
embaciamento do mesmo; Tampa traseira padrão, confeccionada totalmente em aço com abertura horizontal e vertical (pino
lateral) com travamento automático; Sistema hidráulico compatível com o tamanho de carga previsto; Bomba hidráulica 200/85;
Suplemento sobre as laterais para absorção de impacto; Todas as articulações com engraxadeiras para lubrificação.; tomada de
força pneumática; Proteção para cabine; acionamento do sistema hidráulico de basculamento com comandos no interior da cabine;
Caixa de ferramentas; Lameiros metálicos com borracha; Ganchos de amarração; Caixa metálica para ferramentas; Suporte de
estepe; Reservatório de àgua e para-choque traseiro móvel conforme normas DENATRAN; pintura na cor branca e demais itens e
equipamentos de série ora não especificados e os exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

R$ 1.449.600,00 05/06/2018 27/11/201932.0 un

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2018Novembro

R$ 6.986.135,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Aquisição de caminhões e caçamba basculante

R$ 6.986.135,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

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

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2018Novembro

R$ 2.335.465,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Aquisição de caminhões e caçamba basculante

R$ 2.335.465,001

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:32,00 R$ 45.300,00 R$ 1.449.600,00

Av. Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12 - Parque dos Poderes

9052 - DEMAIS MUNICIPIOS

un

MS79031-310

01 01 02 - CARROCERIA TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, nova, zero km, para
transporte de materiais diversos a granel com descarga por escoamento livre, através de
basculamento da caixa de carga em até 45º; capacidade de carga de no mínimo 10m³ em
chapa de aço, com suporte lateral que aumenta a capacidade para 12m³; Chassi da caixa
confeccionado totalmente em aço com reforço intercalado por dentro com chapa ¼;
Travessas com mãos francesas em aço ligando as longarinas; Longarinas do chassis em
formato de 'U' em aço de alta resistência; Caixa de Carga com cantos redondos, construida
totalmente em chapa de aço; Assoalho confeccionado totalmente em aço sobre as travessas
da estrutura, com espaçamento limite para não embaciamento do mesmo; Tampa traseira
padrão, confeccionada totalmente em aço com abertura horizontal e vertical (pino lateral)
com travamento automático; Sistema hidráulico compatível com o tamanho de carga
previsto; Bomba hidráulica 200/85; Suplemento sobre as laterais para absorção de impacto;
Todas as articulações com engraxadeiras para lubrificação.; tomada de força pneumática;
Proteção para cabine; acionamento do sistema hidráulico de basculamento com comandos
no interior da cabine; Caixa de ferramentas; Lameiros metálicos com borracha; Ganchos de
amarração; Caixa metálica para ferramentas; Suporte de estepe; Reservatório de àgua e
para-choque traseiro móvel conforme normas DENATRAN; pintura na cor branca e
demais itens e equipamentos de série ora não especificados e os exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito.

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:32,00 R$ 246.000,00 R$ 7.872.000,00

Av. Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12 - Parque dos Poderes

9052 - DEMAIS MUNICIPIOS

un

MS79031-310

01 01 01 - CAMINHÃO NOVO, zero km, ano de fabricação e modelo de no mínimo 2018,
fabricação nacional/mercosul, com as seguintes características mínimas: tração 6x2; motor
de no mínimo 4 cilindros com no mínimo 207 cv; movido a diesel; motor turbo com
injeção direta ou eletrônica; torque mínimo de 760Nm; PBT de no mínimo  22.000 kg;
tanque de combustível com capacidade mínima para 210 litros; transmissão manual com no
mínimo 06 velocidades a frente e 01 a ré; direção hidráulica; retrovisores externos nos dois
lados do veiculo; ar condicionado, cor branca; no mínimo cabine simples e demais itens e
equipamentos de série ora não especificados e os exigidos pelo Código Nacional de
Trânsito.

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 9.321.600,00 R$ 9.321.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 9.321.600,00TOTAL 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 Contrapartida 1.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de contrapartida 25477.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
__ SEI _ SUDECO - 0085010 - Convênio __AGRAER.pdf
DOU da AGRAER.pdf

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial


