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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 TÍTULO DO PROJETO: 

AQUISIÇÃO DE UM VEICULO RODOVIÁRIO PARA DAR SUPORTE A AGRICULTURA 

FAMILIAR 

1.2 OBJETO: 

Aquisição de um Veículo Rodoviário para auxiliar no transporte e comercialização da 
produção oriunda da agricultura familiar. 

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

Goianésia do Pará é um município do estado do Pará, localizado na região sudeste do 

estado, com uma área territorial de 7.021km2, distante a 360 km da Capital Belém 

Pela última estimativa populacional do IBGE, possui 39.352 habitantes. O município de 

Goianésia insere-se na chamada fronteira agrícola Amazônica, maior região produtora 

de commodities agrícolas desta porção do território nacional, faz parte também dos 

municípios do entorno do lago de Tucuruí, onde está localizada a maior usina 

hidrelétrica uni nacional do Brasil. 

O município produz principalmente carnes, leite, cereais e madeira beneficiada e 

semi-beneficiada, com a produção de grãos estimada em 2.115 toneladas para o ano 

2019, conforme estatísticas do IBGE Cidades. A agropecuária corresponde a 23,2% do 

PIB municipal que tem como principais culturas o gado de corte, produção leiteira, 

produção de açaí, mandioca, soja e abacaxi. 

A maioria dos pequenos proprietários rurais possui capacidade produtiva limitada em 

função da falta de capital para investir na atividade agrícola. A Produção agropecuária 

configura-se como a principal fonte de renda da agricultura família, porém os 

agricultores enfrentam enorme dificuldade em transportar o produzido até os centros 

consumidores, onde muitas das vezes acaba vendendo sua produção a preço menor 

para o atravessador, que dispõe de meio de transporte para coletar a produção 

agrícola dentro da propriedade do agricultor familiar. Portanto o objetivo é 

disponibilizar meio de transporte de carga para a agricultura familiar receber o preço 

justo pelo produzido e também possibilitar o transporte dos insumos produtivos para 

dentro das propriedades da agricultura familiar. 

Serão atendidas 1.300 famílias das seguintes comunidades, Janari, Porto Novo, Pitinga 

e Vila Aparecida. Com  a execução do convênio espera -se promover a permanência das 

famílias no campo aumentando a renda da agricultura familiar. 

Este projeto não apresenta vínculo com outro projeto, ou seja, não é pré-requisito de 

nenhum outro projeto. 

1.4 OBJETIVOS: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

OBJETIVO GERAL 

Aquisição de um Veículo Rodoviário para dar suporte a agricultura familiar. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Melhorar as condições do pequeno produtor rural 

• Apoio ao transporte da produção agricola para comercialização 

• Desenvolvimento da agricultura familiar 

1.5 BENEFICIÁRIOS: 

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a aquisição de um 

Veículo Rodoviário para o município, proporcionará aos produtores rurais e 

assentados, cerca de 1.300 famílias, a facilidade ao transporte da produção para o 

comércio. 

Serão atendidas as seguintes comunidades, Janari, Porto Novo, Pitinga e Vila 

Aparecida. Para a escolha levou-se em consideração as maiores necessidades das 

comunidades. 

1.6 LOCALIZAÇÃO: 

Os Projetos aqui referidos será localizados no município de Goianésia do Pará - PA. 

1.7 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Para os devidos fins administrativos e efetivos legais, declaro junto ao Ministério da 

Integração Nacional, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional — 

SDR/MI, que a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará/PA, inscrita no CNPJ sob o ng 

• 83.211.433/0001-13, dispõe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para 

execução do objeto constante do Plano de Trabaiho de aquisição de um veículo 

rodoviário proposto para formalização de Convênio. 

Esclareço, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução do 

objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da 

execução e prestação de contas. 

2. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1 AQUISIÇÃO DE BENS/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

a) Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes 
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Aquisição de Equipamentos/Material Permanente 

o (R$) 

VEICULO 

TIPO 

CAMINHÃO 

COM 

CARROCERI 

A CARGA 

SECA 

VEÍCULO RODOVIÁRIO: Caminhão tipo 3/4, 

O Km (zero quilometro), cabine com Ar 

condicionado, ano de fabricação mínimo 

2020, nas especificações mínimas a seguir: 

Tamanho entre eixo mínimo de 4.350 mm, 

direção hidráulica, tração 4x2, com motor a 

diesel de quatro tempos, turbo intercooler, 

mínimo de 4 (quatro) cilindros em linha com 

potência mínima de 160 CV, torque mínimo 

de 600 Nm (Newton metro) com injeção 

eletrônica, transmissão: caixa de cambio 

sincronizada com no mínimo de 6 (seis) 

marchas avante e 1 (um) macho ré, PBT 

(peso bruto total) de 9.500 kg. pneus radiais 

com medidas mínimas de 235/75 R17.5, 

garantia de 1 ano sem limite de 

quilometragem. 

IMPLEMENTO: Carroceria carga seca de no 

mínimo 6,0m de comprimento, medidas 

mínimas: 6,00 bruto x 2,20 x 0,40 livre, 

sendo proporcional ao veiculo, + faixas 

refletivas + protetor lateral para ciclista + 

dispositivo de amarração homologados 

conforme legislação, 	com para-choque 

traseiro homologado com a nova norma do 

CONTRAN e demais equipamentos 

obrigatórios exigidos pelo código nacional 

de trânsito. 

1 (Um) 

Veículo. 

R$ 

2.2 PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/SERVIÇOS 

Prazo de Garantia igual ou superior a 01 (um) ano, sem custo adicional. 

O veículo entregue deverá ser novo, Okm, cumprindo as devidas 

características exigidas na especificação técnica, caso contrário 

não será aceito. 

2.3 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

O responsável pela administração e manutenção do equipamento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

será o Município de Goianésia do Pará. 

3. ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

3.1 METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

A metodologia utilizada será a escolha do veículo que se adegue melhor as 

necessidades e que tenha valor igual ao proposto no convenio. 

3.2PRAZO D EXECUÇÃO 

16/03/2018 a 31/12/2021. 

3.3 RESULTADOS ESPERADOS 

Com a execução do convênio espera-se promover a produção e comercialização da 

agricultura família, proporcionando melhores condições ao pequeno produtor, 

localizados na zona rural e consequentemente a permanência das famílias no campo, 

aumentando a renda da agricultura familiar e sua qualidade de vida. 

4. GERENCIAMENTO DO PROJETO 

4.1 RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Werley Zanelato Dondoni 

Função: Coordenador de Convênios 

Órgão: Prefeitura Municipal de Tucuruí 

Endereço: Rua Pedro Soares de Oliveira 

Telefone: (94) 991792535 

E-mail: conveniogopa@h•ail.com  

Goi esia do Pará, 29 de março de 2021. 
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WERLEY ZANELATO DONDONI 

Coordenador de Convêni 

FRAI—STISCO DAN, 	ROCHA 
Prefeito Municipal 
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