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PROJETO BASICO 

 

1.1 TITULO DO PROJETO 

EXPOCACAU 2022 - X CACAUFEST 

1.2 OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços para a realização do 

Expocacau de Medicilândia e 10ª CacauFest, que acontecerá no município de 

Medicilândia, no período de 22 a 27 de agosto do ano de 2022, que tem como tema 

A CACAUICULTURA EM MEDICILÂNDIA E REGIÃO: BENEFICIAMENTO 

PRIMÁRIO E SUSTENTABILIDADE DA CULTURA, AVANÇOS TECNOLÓGICOS, 

RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO. Convênio nº 67/2022-

sedap e processo nº 2022/792005, celebrado entre o estado do Pará, através da 

secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da pesca - Sedap e o 

município de Medicilândia. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Realização do Expocacau de Medicilândia e 10ª CacauFest 

1.4 RAZÕES DA PROPOSIÇÃO 

Instituída através da Lei n° 353 de 2009, o CacauFest e a semana do cacau e 

Medicilândia, que faz parte do Calendário Oficial de Eventos do município e região, 

na sua X edição com a realização do CACAUFEST, sendo a coordenação de sua 

execução delegada á Secretaria de Agricultura e Secretaria de Cultura e Turismo, 

em parceria com outras instituições. Na oportunidade haverá uma feira de 

chocolates do Município de Medicilândia/Pa e região. 

O CACAUFEST reúne toda a cadeia produtiva do cacau ao chocolate na sua 10 

edição em Medicilândia. Voltado para pequenos produtores da região, consumidores 

e profissionais da área, o evento, que é o primeiro no nesse segmento na 

transamazônica, tem o objetivo fomentar os negócios da cacauicultura no município. 

Além da comercialização de cacau e outros derivados do cacau selecionado, o X 

Cacaufest visa promover experiências sensoriais, exposições históricas e artísticas, 

cursos de capacitação, workshops, debates sobre temas do setor e palestras 

ministradas por especialistas regionais e nacionais.  
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O evento tem como ideia central incentivar o consumo, promover a indústria, 

agronegócio, o turismo e a gastronomia e congregar produtores e suas entidades 

representativas, lideranças políticas, técnicos do setor agrícola, pequenas indústrias, 

produtores de chocolate, comunidades de municípios engajados na produção 

cacaueira, e público em geral. Seu objetivo busca principalmente atualizar os 

conhecimentos dos produtores através de palestras, cursos, treinamentos, dias de 

campo, mesas redondas etc. assim como discutir alternativas para a 

sustentabilidade econômica, política, social, ambiental, ética e cultural da 

cacauicultura do município e região.  

A realização desse evento, portanto, visa mostrar as potencialidades da cacauicultura 

do Estado do Pará e da região da Transamazônica, especialmente do Município de 

Medicilândia, que hoje responde por aproximadamente 45% da produção de Cacau 

do Estado do Pará beneficiando em torno de 2500 agricultores envolvidos nessa 

importante cadeia produtiva, predominando a exploração dessa atividade em 

regime de agricultura familiar. O município se destaca no Agronegócio Nacional 

como o maior produtor de cacau, detentor da maior produtividade do mundo, com 

1.140 Kg/há, gerando ainda 16.400 empregos diretos e 65.600 indiretos. 

Na sua X edição, o CACAUFEST prevê, ainda a articulação de diversas instituições 

da área de Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, assistência técnica e extensão rural, 

objetivando a execução de ações capazes de contribuir para a melhoria da 

organização e fortalecimento da cadeia produtiva do cacau no Município de 

Medicilândia e nos demais municípios da região de integração Transamazônica e 

Xingu. 

Para tanto, o Evento possibilitará a troca de experiências no que tange a produção 

de chocolate artesanal e industrial e esta cultura agrícola e outras, bem como a 

construção compartilhada de conhecimentos, aperfeiçoamento técnico, atualização 

de: informações e tecnologias de produção, colheita e pós-colheita, industrialização 

de amêndoas secas de cacau, comércio de produtos agrícolas e seus derivados, 

segurança alimentar com enfoque especial a sanidade vegetal, fechamento de 

negócios, diversão, cultura, religiosidade, ambientalismo, esportes e fortalecimento 

de um modo de viver próprio dos cacauicultores. 

Os agricultores e produtores de chocolate de Medicilândia e dos demais 

municípios participantes, querem o Fortalecimento dessa atividade que pela sua 

expressão coloca nosso Estado como segundo produtor brasileiro dessa commodity, 

avançando para a produção de cacau fino, importante gerador de renda para as 

comunidades produtoras, grande absorvedora de mão-de-obra, e mantenedora das 

condições do meio ambiente em que se desenvolve. 
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2. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

         

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE VALOR 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA 10ª 

CACAUFEST, NOS DIAS 22 A 27/08/2022 
1,000 UNIDADE      563.400,00 

 

Toda prestação de serviços será feito de acordo com o plano de 

trabalho e seus anexos 
   

2.1 DA MODALIDADE 

A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será a TOMADA DE 

PREÇO, conforme elencado no Artigo 22, inciso II, parágrafo 2º, e Artigo 23 inciso II, 

alínea “b” e §1º da Lei 8.666 de 1993. 

2.2.1- Inicialmente, merece apresentar o que dispõe o Art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal:  

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 

qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.” 

Corroborando com a Carta Magna vem a Lei de Licitações nº 8.666/1993, em 

seu Art. 1º, parágrafo único:  

“Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a 

obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
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alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta 

Lei, além dos órgãos da administração direta, os 

fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.” 

Visto isto, para cumprimento do Princípio Administrativo da Legalidade, 

norteador dos atos praticados pela Administração Pública, deve o pretenso 

procedimento licitatório obedecer aos seguintes diplomas legais: Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, Lei n° 8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e, 

subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações 

e Contratos. Com base nisto, dada a possível necessidade da contratação do objeto 

deste Termo de Referência, com fulcro, ainda, na justificativa apresentada neste 

instrumento, resta-nos imperioso proceder com a pretensa licitação, para 

atingimento da finalidade pretendida e, por consequência, satisfação do interesse 

público. 

2.4 VIGÊNCIA 

2.4.1. Os Preços resultante deste certame terá vigência de 06 (seis) meses, a partir 

do recebimento do recurso. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns, 

nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 2, parágrafo único. 

3.2 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Executar direta ou indiretamente as atividades necessárias à consecução do objeto 

a que alude este Convênio, observando os critérios e qualidade técnica, os prazos e 

os custos previstos no Plano de Trabalho;  

PRAZO DE ENTREGA: Nos dia 22 A 27/08/2022 

LOCAL DE ENTREGA: Em Medicilândia – PA – Parque de Exposição Ubaldino 

Kruger 
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As inadequações técnicas dos equipamentos entregues implicarão em não 

pagamento. 

3.3 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

A CONCEDENTE designará um servidor através de Portaria, que fará o 

acompanhamento, o controle e a fiscalização da execução deste Convênio, a fim de 

verificar a correta aplicação dos recursos e o atendimento dos objetivos.  

Parágrafo Único: O servidor designado para fiscalizar o Convênio ficará obrigado a 

emitir Parecer Conclusivo sobre a execução do objeto pactuado, comprovando sua 

realização ou apontando as irregularidades verificadas. 

4. METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITERIOS DE AVALIAÇÃO 

 A empresa que apresentar o menor traço e atender os pré-requisitos do Processo 

Licitatório será a vencedora, e deverá prestar os serviços nos dias 22 A 27/08/2022. 

4.1 GERENCIAMENTO DO PROJETO: 

RESPONSAVEL PELO PROJETO: 

Nome do responsável: Rosangela Pereira Macedo 

Função: Coordenadora de Planejamento 

Órgão: Prefeitura Municipal de Medicilândia 

Endereço: Tv Dom Eurico, 1035, Centro, Medicilandia-Pa 

e-mail: projetosmedicilandia02@gmail.com 

Nome do substituto: Marcelo Borges do Egito 

Função: secretário de Finanças 

Órgão: Prefeitura Municipal de Medicilândia 

Endereço: Tv Dom Eurico, 1035, Centro, Medicilandia-Pa 

e-mail: projetosmedicilandia02@gmail.com 

5.RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1 QUADRO DE VALORES E FONTES 

mailto:projetosmedicilandia02@gmail.com
mailto:projetosmedicilandia02@gmail.com
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FONTE 

VALORES 

INVESTIMENTO 

 

GOVERNO ESTADUAL  R$ 500.560,00  
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  R$ 62.840,00 
 

 
TOTAL GERAL  R$ 563.400,00   

 

Medicilândia, 06 de junho de 2022. 

 

RESPONSAVEL PELO PROJETO: 

 

 

_________________________________________ 

Rosangela Pereira Macedo 

Coordenadora de Planejamento 

 

 

_________________________________________ 

JÚLIO CÉSAR DO EGITO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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