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PROJETO BASICO 

1.DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 Apoio às ações dos Territórios Sustentáveis no município de 

Medicilandia-Pa, para fomento das atividades produtivas em propriedades 

rurais aderidas ao programa. 

1.2 TITULO DO PROJETO 

Insumos e serviços para fomento as ações de assistência técnica aos 

agricultores aderidos ao programa territorial sustentável, no município de 

Medicilândia 

1.3 OBJETO 

Contratação de empresa para aquisição de insumos e serviços para fomento 

as ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa 

territorial sustentável, no município de Medicilândia, através do convênio 

nº14/2022, Processo nº 2022/176898 firmado através da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP e o município de 

Medicilândia. 

1.4 OBJETIVO 

O presente projeto tem por objetivo apoiar as ações da SEDAP inseridas no 

programa territórios sustentáveis. Para tanto, pretende-se realizar a parceria 

buscando apoio para realização de limpeza e preparo de área, aquisição e 

distribuição de corretivos e fertilizantes, análise química do solo, além de 

extração e transporte de mudas de banana, e atender 100 agricultores rurais. 

1.5 BENEFICIARIOS 

100 agricultores rurais. 

1.6 LOCALIZAÇÃO 

Zona rural no município de Medicilândia. 

1.7 JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem por objetivo apoiar as ações da SEDAP inseridas no 

programa territórios sustentáveis. Para tanto, pretende-se realizar a parceria 

buscando apoio para realização de limpeza e preparo de área, aquisição e 
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distribuição de corretivos e fertilizantes, análise química do solo, além de 

extração e transporte de mudas de banana, e atender 100 agricultores rurais 

Primeira ação: Atualmente o modelo de desenvolvimento rural se demonstra 

insustentável no tempo, dada sua grande dependência de recursos não 

renováveis e limitados. Sendo este responsável por crescentes danos 

ambientais e pelo aumento das diferenças socioeconômicas no meio rural. 

Por esses fatores torna-se necessário a adoção de sistemas agrícolas mais 

sustentáveis, no sentido de estabelecer estratégias para manter um equilíbrio 

entre a rentabilidade da produção, a qualidade do solo e a sustentabilidade 

ambiental. Na Amazônia, a necessidade de recuperação dos aspectos 

sustentáveis do ambiente como solo e água, tem sugerido novos conceitos de 

produção agrícola visando sua qualidade e conservação. Os Sistemas 

Agroflorestais (SAF), bom manejo de pastagens, Integração Lavoura – 

Pecuária – Floresta e Plantio Direto são difundidos com grande ênfase na 

agricultura familiar, uma vez que esses tipos de manejo otimizam o uso da 

terra, conciliando a produção de alimentos e energia, provocando uma 

diminuição na pressão pelo uso da terra para a produção agropecuária e 

otimizando a conservação dos recursos naturais renováveis por meio de 

sistemas mais estáveis. No SAF’s, em uma mesma área, há nível de 

diversidade biológica e paisagística através da utilização de espécies 

frutíferas, madeireiras, graníferas, ornamentais, medicinais e forrageiras. Esse 

consórcio de espécies existentes dentro de um SAF tem como objetivo 

acelerar a sucessão ecológica, a produtividade e a prestação de serviços 

ambientais, originando assim sistemas e arranjos mais produtivos e eficientes 

na utilização de recursos do que os sistemas convencionais. Neste sentido, 

com vista a estimular a conservação dos recursos naturais e coibir o 

desflorestamento, a prefeitura disponibilizará estrutura de viveiro municipal, já 

instalado na sede do município, para promover produção de mudas de 

essências florestais, preferencialmente nativas, aclimatação e formação de 

mudas de banana, açaí e de outras frutíferas, as quais serão distribuídas aos 

agricultores com adesão ao programa Territórios Sustentáveis para a 

implantação de sistemas agroflorestais e/ou integração pecuária floresta. 

Além disso, a Secretaria Municipal de Agricultura disponibilizará técnicos 

para, em conjunto com a SEDAP e parceiros, promover a capacitação dos 

agricultores com viés na implantação e condução dos SAF’s,orientando para 

escolha das melhores espécies e arranjos, voltados ao cultivo do cacau e açaí 

em cultivo agroflorestal, bem como para introdução de sistemas de criação de 

bovinos na modalidade silvipastoril, ou seja, na integração pecuária floresta. 

Os agricultores também serão orientados para a produção de mudas de 

cacau, para que produzam essas mudas em suas propriedades.  
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Segunda ação: As práticas agrícolas ocupam cerca de 38% da superfície do 

planeta e são as principais responsáveis pelo desmatamento, degradação do 

solo e por cerca de um quarto das emissões antropogênicas de gases do 

efeito estufa. O solo é importante não só como base da produção de 

alimentos, mas responsável também por uma série de relevantes serviços 

ecossistêmicos, como por exemplo, a filtragem e armazenamento de água e o 

sequestro de carbono. Logo, a preservação da qualidade do solo para uma 

produção continuada, tendo em vista a segurança alimentar, conservação da 

água e a capacidade de manutenção produtiva do modelo apresentado ao 

longo do tempo é fundamental e pode ser monitorada a partir de indicadores 

fiscos, químicos e biológicos de qualidade do solo. Neste sentido, indicadores 

químicos dos solos, obtidos por meio da análise química, são significativos 

para sua sustentabilidade, relacionados à diversas funções que envolve o 

crescimento das raízes e as atividades biológicas, além do armazenamento e 

fornecimento de nutrientes, e infiltrabilidade do solo, assim como na detecção 

de elementos em excesso, especialmente aqueles cuja presença pode ter 

efeito prejudicial tanto à planta como ao solo. Diante do exposto, com o 

presente Plano de trabalho pretende-se atender os produtores aderidos ao 

programa Territórios Sustentáveis no município, a implantação de sistemas de 

baixa emissão de carbono por meio de preparo de área de 100 propriedades, 

realizar a análise química do solo, bem como fornecer corretivo e fertilizantes 

visando a melhoria dos indicadores químicos do solo, consequentemente na 

promoção de sua sustentabilidade. 

 2. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 

01 

insumos e serviços para fomento as ações de 

assistência técnica aos agricultores aderidos ao 

programa territorial sustentável, no município de 

Medicilândia 

01 521.253,90 

 

2.2 DA LEGALIDADE E 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. 

2.4 VIGÊNCIA 

2.4.1. Os Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, 

a partir da data da sua assinatura. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

3.1 Os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se nos termos da Lei 

nº 8.666/93 

3.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

3.2.1 AQUISIÇÃO DO CALCARIO E FERTILIZANTES: 

A fim de promover a correção do solo, quando necessário, a prefeitura fará a 

aquisição e distribuição de 1 tonelada de calcário para cada propriedade, do 

total de 100 propriedades, aderidas ao TS. Essa prática possibilita melhorar a 

estrutura química do solo e facilitar absorção de nutrientes pelas plantas. 

Além disso, serão destinados 100 kg de adubo tipo NPK por propriedade, 

tendo como objetivo a aplicação no plantio de banana. 

3.2.2 ANALISE QUIMICA DO SOLO 

Serão realizadas as análises químicas do solo das áreas onde serão 

implantados os SAF’s e/ou Silvipastoril. Esse serviço permitirá ao agricultor, 

com o apoio da assistência técnica, conhecer a real necessidade de manejo 

do solo, seja na disponibilização de adubos, na incorporação de corretivos ou 

de matéria orgânica, e assim potencializar a produção do sistema a ser 

implantado. 

3.2.3 SERVIÇO DE PREPARO DE AREA 

o preparo de área será realizado por meio de limpeza, aração e gradagem do 

terreno onde será implantado o sistema produtivo em cada propriedade, e 

sendo realizado em, pelo menos, 01 hectares por propriedade. A prefeitura 

realizará essa ação, seja com o apoio de seus tratores e implementos 

existentes, e/ou com a contratação de empresa especializada para o serviço 

3.2.4 APOIO A EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MUDAS DE BANANA 

O plano apoiará os agricultores na extração e transporte de mudas de 

banana, para as propriedades, visto ser essa espécie de grande importância 

para a formação dos SAF’s, dada a obrigatoriedade de se fazer o 

sombreamento para a cultura de importância econômica, neste caso, cultura 

de cacau. 

A equipe de técnicos da prefeitura auxiliará na obtenção para que as mudas 

tenham garantia de sanidade, ou seja, que sejam obtidas em conformidade 

com as normas estabelecidas para a produção e comercialização de mudas 
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de banana, e minimizem o risco de dispersão de pragas que venham a 

comprometer a produção. 

3.2.5 DISTRIBUIDORA DE CALCÁRIO 

A distribuição de calcário servirá para incorporação do corretivo no solo 

durante o preparo de área. 

PRAZO DE ENTREGA: Até 30 dias 

LOCAL DE ENTREGA: Em Medicilândia – PA 

As inadequações técnicas dos equipamentos entregues implicarão em não 

pagamento. 

3.2.5 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A responsabilidade pela administração e distribuição dos insumos, 

manutenção do equipamento será da Prefeitura Municipal de Medicilândia 

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. 

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 

mailto:projetosmedicilandia02@gmail.com
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e-mail: projetosmedicilandia02@gmail.com 

5.RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 QUADRO DE VALORES E FONTES 

FONTE 

VALORES 

INVESTIMENTO 
 

GOVERNO FEDERAL  R$ 501.204,90  
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  R$ 20.049,00 
 

 

TOTAL GERAL  R$ 521.253,90  

 

Medicilândia, 27 de junho de 2022  

RESPONSAVEL PELO PROJETO: 

 

_________________________________________ 

ROSANGELA PEREIRA MACEDO 

Coordenadora de Planejamento 

 

_________________________________________ 

JÚLIO CÉSAR DO EGITO 

PREFEITO MUNICIPAL 

mailto:projetosmedicilandia02@gmail.com
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