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Governo do Estado de
Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA FAMILIAR -

SEAF

Dados do Projeto do
Convênio

Anexo 
II

convênio
0855-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

1 - Conta Corrente:
  18147

2 - Banco:
  1

3 - Agência:
  82325

4 - Praça de Pagamento:
  

II - DADOS DO PROJETO

5 - Título do Projeto:
  IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

6 - Periodo:
30/12/2020 a 02/12/2021

7 - Descrição Sintética do Objeto:

   COLHEDORA DE MILHO GRANELEIRA COM TUBO DE DESCARGA E BICO RECOLHEDOR- LINHA 01

8 - Justificativa da Proposição:

   O Município de Carlinda Mato Grosso foi criado através da Lei Estadual Nº 6.594, de 19 de dezembro de
1994. Está inserido na Meso-região Norte Matogrossense e Micro região Alta Floresta. Possui
aproximadamente 1.915 km de hidrografia, incluindo o rio Teles Pires que encerra a divisa do município na
porção leste, compreendendo aproximadamente 124 km de extensão nos limites municipais. Além do rio
Teles Pires, outros dois importantes rios da região, Quatro Pontes e Ariranha que formam os limites
municipais nas porções oeste e sul. A população do município em torno de 10.199 habitantes, segundo
fontes do IBGE 2020. A população Carlindense teve um declive nos últimos anos devido ao período de
transição econômica, visto que nosso município possui alguns ciclos econômicos como agricultura, pecuária,
os quais passam por uma crise no mercado. O município desde sua fundação vem passando por uma série
de atividades econômicas no intuito de se adequar a realidade físico-ambiental e sócio-culturais (Região
Amazônica). Carlinda possui um potencial turístico, vislumbra tornar este potencial em um produto acessível
a todo o mercado local e regional, desenvolver o atrativo eco turístico, construir um ambiente de
estabilidade para investimentos em empreendimentos de ecoturismo, criar empregos, renda e
oportunidades de desenvolvimento econômico e garantir o desenvolvimento sustentável da região. A renda
do município gera em torno de aposentados, pensionista, funcionários públicos, pequenos e médios
produtores e Principalmente da Agricultura Familiar. Segundo senso do IBGE 2018 60% da população
Carlindense reside na Zona Rural, aproximadamente 200 famílias de Agricultores Familiares. Os agricultores
precisam de uma Colhedora de Milho do tipo linha 01 para poderem atender a grande demanda de suas
produções na próxima colheita, com a aquisição da Colhedora de Milho os Agricultores conseguirá colher sua
produção com mais agilidade e garantindo conservação e qualidade de seus produtos para o consumos dos
munícipes de toda região. Assim o desejo dos Agricultores Familiar e objetivo da Administração Municipal
adquirir essa Colhedora, garantindo assim melhoria dos produtos e incentivando aos Agricultores a não
parar de produzir e garantindo o crescimento de nossa região.

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente)

9 - Programa:
     382-ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

10 - Projeto/Atividade:
     3826-PROMOÇÃO DA MECANIZAÇÃO E INSUMOS PARA A ATIVIDADE PRODUTIVA FAMILIAR

11 - Natureza  44400000  0

12 - Fonte
 100

13 - Valor
 R$ 92.500,00

 0  R$ 0,00


