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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
 

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

1 - Conta Corrente:
   375-1

2 - Banco:
   Brasil

3 - Agência:
   8232-5

4 - Praça de Pagamento:
   Carlinda/MT

II - DADOS DO PROJETO

5 - Título do Projeto:
   Aquisição de Equipamentos Agrícolas

6 - Periodo:
 20/03/2017 a 12/08/2018

7 - Descrição Sintética do Objeto:
 

   Aquisição de Equipamentos Agrícolas para atender as necessidades do PA Pinheiro Velho, Município de
Carlinda/MT

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 formam os limites municipais
nas porções oeste e sul. Estima se que a população do município esta em torno de 10.258 habitantes,
segundo fontes do IBGE 2016. 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 e que muitos países estão em crise econômica e financeira. O município desde sua fundação vem
passando por uma série de atividades econômicas no intuito de se adequar a realidade físico ambientai e
sócio-culturais (Região Amazônica). O Município possui o Assentamento Pinheiro Velho, localizado na
Comunidade Del Rei, a 35 km, são aproximadamente 106 lotes, e aproximadamente 80 famílias que
sobrevivem da agricultura familiar, Hortifrutis, leite. As criações de assentamentos são novas unidades de
produção agrícola, por meio de políticas governamentais, visando o reordenamento do uso da terra;



buscando novos padrões sociais na organização do processo de produção agrícola. O assentamento possui
grande dificuldade devido o pouco recurso financeiro para investir em equipamentos para a execução dos
trabalhos, portanto a produção é lenta e o processo demorado. Com a aquisição dos equipamentos o
assentamento terá melhor funcionamento, organização dos serviços de qualidade, com mais agilidade no
processo de plantação e colheita. Neste sentido é de extrema importância ao município de Carlinda a
aquisição dos equipamentos agrícolas, para propiciar melhores condições de trabalho às famílias do
assentamento, buscando alternativas para amenizar os problemas financeiros e econômicos atuais,
incentivando aos pequenos e médios agricultores, pecuarista, com possibilidade de trabalho de qualidade,
digno e de qualidade. Assim o desejo da população e objetivo da administração municipal em melhorar as
condições Município de Carlinda, garantindo assim melhoria e o crescimento na cadeia produtiva,
oferecendo qualidade de vida aos munícipes e o desenvolvimento 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 NA AGRICULTURA FAMILIAR

11 - Natureza  0  0

12 - Fonte
 0

13 - Valor
 R$ 0,00

 0  R$ 0,00


