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Situação

Número da Proposta 030246/2017

Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.
Proponente

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Órgão 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
Justificativa O município de Nova Timboteua é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-

se a uma latitude 01 12 28 sul e a uma longitude 47 23 33 oeste, estando a uma altitude
de 51 metros. Sua população estimada em 2016 era de 14.791 habitantes. Tem na
agropecuária e agricultura sua riqueza que carece de infraestrutura para transportar.
Atualmente o Município tem sua base produtiva voltada a atividade de agricultura de
médio, pequeno e principalmente de micro produtores rurais. Essas famílias, tem sofrido
com a dificuldade de escoamento da sua produção, pois como é de conhecimento de
todos no período chuvoso as nossas estradas tem deixado a desejar nos últimos anos. O
homem do campo, o pequeno e o micro produtor tem sustentado o comércio local
mesmo sem as condições ideais. Por isso se faz necessário que tenhamos estradas
vicinais e em ótimos estado de conservação. Uma vez que o escoamento da produção
agrícola garante emprego e renda aos agricultores e familiares da região. Vale ressaltar
que a recuperação das vicinais atenderá a ação 7K66, que visa a melhoria da qualidade
de vida em municípios de regiões estagnadas, proporcionando dinamização das
economias locais, por meio da adequação de estradas vicinais, destinadas a beneficiar a
população rural de forma a permitir a melhoria da qualidade dos produtos ou a sua
transformação, comercialização e distribuição, em especial os arranjos produtivos
comercializados e produzidos pelo município de Nova Timboteua tais como: MANDIOCA,
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FARINHA, FARINHA DE TAPIOCA, que tam grande valor comercial pra região, visto que
há uma grande empresa na região que trabalha com a fabricação de amidos e féculas de
vegetais provenientes da região, gerando emprego e renda, importante para dinamizar a
economia local. Temos ainda produção e exportação de cheiro-verde e pimentão. Em
relação a Pecuária, a região possui rebanhos de bovinos de corte e produtores de leite,
equinos, asininos, caprinos, aves, suínos e ovinos, entre outros. Além de viabilizar a
trafegabilidade da produção agrícola dessa região, aumentando a lucratividade e a
qualidade de vida das famílias que dependem da atividade rural para viver e ainda
viabiliza a dinamização do transporte escolar.

Categorias

Objeto do Convênio
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESTRUTURAÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS NO MUNICÍPIO DE NOVA
TIMBOTEUA.

Capacidade Técnica e
Gerencial

O município de Nova Timboteua dispõe de pessoal com capacidade técnica
administrativa e técnica para execução do Objeto, conforme Declaração em anexo.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA TIMBOTEUA .pdf 25/07/2017 Baixar
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA PIRABAS- TIMBOTEUA.pdf 25/04/2017 Baixar
CAPACIDADE TÉCNICA.pdf 29/03/2017 Baixar
 
Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 2355-8 Conta

Situação Cadastrada Data da Última
Modificação 29/03/2017 00:00:00

Descrição

 
Datas
Data da Proposta 29/03/2017
Data Início de Vigência 30/03/2017
Data Término de
Vigência Atual 01/08/2018
Data Limite p/ Prestação
de Contas

 
Valores
R$ 702.000,00 Valor Global

R$ 700.000,00 Valor de Repasse
R$ 2.000,00 Valor da Contrapartida

R$ 2.000,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nome

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA VICINAIS TIMBOTEUA.pdf Baixar Contrapartida
Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2017 R$ 700.000,00
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