
PLATAFORMA +BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Nº / ANO DA PROPOSTA:
053426/2018

OBJETO:
Aquisição de motoniveladoras 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 97.431 agricultores
familiares. 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 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 da 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.
Com a ação, a Agraer aposta no aumento da área cultivada e da produção pela agricultura familiar, ampliação da renda rural,
maior acesso a novas tecnologias de produção e maior oferta de alimentos à população.
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 para aumentar a produção e produtividade das suas unidades de produção
familiar e transporte até os centros consumidores.
As motoniveladoras serão disponibilizadas para os diversos Municípios do estado para apoio aos agricultores familiares com a
finalidade de executar serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais, conservação do solo e água na construção de
terraços em nível, consequentemente no aumento das margens de receita pelos agricultores familiares e estimulando o
desenvolvimento local das comunidades estagnadas e ou de baixa renda.

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

0066471058
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$ 7.196.183,10

R$ 2.300.800,00

R$ 0,00

2020VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2018 R$ 4.895.383,10

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 2.300.800,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

27/11/2018

30/04/2020

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:

27/11/2018 30/04/2020

MOTONIVELADORA (tipo Patrola) – nova (zero km), fabricação nacional/Mercosul. Características: chassi
articulado, motor a diesel turbo, do mesmo fabricante da motoniveladora, 06 cilindros, potência bruta mínima
de 140 HP, cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS ou OPG, transmissão de no mínimo 06 marchas a
frente e 03 a ré, peso bruto mínimo de 14.000 kg, equipada com Lâmina padrão no comprimento mínimo de 3,7
m. e escarificador compatível com o equipamento. Apresentar os catálogos técnicos sobre o equipamento
(redigidos em português).

R$ 7.196.183,10

CEP:

UN 13.0

Valor Global: R$ 7.196.183,10

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   MOTONIVELADORA (tipo Patrola) – nova (zero km), fabricação nacional/Mercosul. Características: chassi
articulado, motor a diesel turbo, do mesmo fabricante da motoniveladora, 06 cilindros, potência bruta mínima de 140 HP, cabine
fechada com ar condicionado ROPS/FOPS ou OPG, transmissão de no mínimo 06 marchas a frente e 03 a ré, peso bruto mínimo
de 14.000 kg, equipada com Lâmina padrão no comprimento mínimo de 3,7 m. e escarificador compatível com o equipamento.
Apresentar os catálogos técnicos sobre o equipamento (redigidos em português).

R$ 7.196.183,10 27/11/2018 30/04/202013.0 un

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

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Fevereiro

R$ 4.895.383,10

META Nº: VALOR DA META:

                           MOTONIVELADORA (tipo Patrola) – nova (zero km), fabricação nacional/Mercosul. Características: chassi
articulado, motor a diesel turbo, do mesmo fabricante da motoniveladora, 06 cilindros, potência bruta mínima de 140 HP, cabine
fechada com ar condicionado ROPS/FOPS ou OPG, transmissão de no mínimo 06 marchas a frente e 03 a ré, peso bruto mínimo
de 14.000 kg, equipada com Lâmina padrão no comprimento mínimo de 3,7 m. e escarificador compatível com o equipamento.
Apresentar os catálogos técnicos sobre o equipamento (redigidos em português).

R$ 4.895.383,101

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

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

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Fevereiro

R$ 2.300.800,00

META Nº: VALOR DA META:

                           MOTONIVELADORA (tipo Patrola) – nova (zero km), fabricação nacional/Mercosul. Características: chassi
articulado, motor a diesel turbo, do mesmo fabricante da motoniveladora, 06 cilindros, potência bruta mínima de 140 HP, cabine
fechada com ar condicionado ROPS/FOPS ou OPG, transmissão de no mínimo 06 marchas a frente e 03 a ré, peso bruto mínimo
de 14.000 kg, equipada com Lâmina padrão no comprimento mínimo de 3,7 m. e escarificador compatível com o equipamento.
Apresentar os catálogos técnicos sobre o equipamento (redigidos em português).

R$ 2.300.800,001

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:13,00 R$ 553.552,55 R$ 7.196.183,10

CEPAER, sito na Rodovia MS 80, saída para Rochedo ao lado da UEMS -

9051 - CAMPO GRANDE

un

MS79114-901

01 01 - MOTONIVELADORA (tipo Patrola) – nova (zero km), fabricação
nacional/Mercosul. Características: chassi articulado, motor a diesel turbo, do mesmo
fabricante da motoniveladora, 06 cilindros, potência bruta mínima de 140 HP, cabine
fechada com ar condicionado ROPS/FOPS ou OPG, transmissão de no mínimo 06 marchas
a frente e 03 a ré, peso bruto mínimo de 14.000 kg, equipada com Lâmina padrão no
comprimento mínimo de 3,7 m. e escarificador compatível com o equipamento. Apresentar
os catálogos técnicos sobre o equipamento (redigidos em português).

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 7.196.183,10 R$ 7.196.183,10 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 7.196.183,10TOTAL 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 administrativa.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de contrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
Plano de Trabalho.pdf
CR e publicação.pdf

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial


