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1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Proposta nº 
Plataforma + Brasil Número/ano. 

2203/2020 

Ação Orçamentária nº: 
(Encontrada na nota de empenho) 

02.07.01.20.606.0004.1041.4.4.90.52.00 
FICHA 456 

Descrição da Ação Orçamentária: Aquisição de Patrulhas e Implementos Agrícolas. 

Tipo de Instrumento: Termo de Convênio 

Objeto da Proposta: Patrulha Mecanizada. 

Finalidade da Proposta: Adiqurir Patrulha Mecanizada para o município de 
Buritis-MG 

Vigência: 
Prazo para execução da proposta. 

31/12/2020 à 30/08/2022 

Número de famílias beneficiadas: 500 Familias 

Valor de repasse: R$382.000,00 
Valor da 
Contrapartida: 

R$148.000,00 

 

Valor Global: 
 

R$ 530.000,00 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão Social por 
extenso: 

MUNICÍPIO DE BURITIS Sigla: MG 

CNPJ: 18.125.146/0001-29 

Endereço 
completo: 

AV BANDEIRANTES N° 723 

Nome do 
responsável 
legal: 

Keny Soares Rodrigues CPF do responsável 
legal: 

385.174.691-00 



 

Contato 
responsável 
legal: 

do 061-99974-9111 E-mail do responsável 
legal: 

projetos@buritis.mg.gov.br  
 

Nome 
responsável 
técnico: 

do Lênio Contato do 
responsável técnico: 

38-99917-9675 

Contato 
responsável 
técnico: 

do  E-mail do responsável 
técnico: 

sroconsultoriaeassessoria@g 

mail.com 

3. RESUMO EXECUTIVO DA PROPOSTA: 
O município de Buritis/MG localiza-se no Noroeste do Estado de Minas Gerais na 
Microrregião de Unaí, distante cerca de 800 km da capital, possui uma população de 22.737 
habitantes, dos quais 16.100 residem na área urbana e 6.637 na rural. Apesar de seu 
pequeno porte demográfico, é considerado um município de grande extensão territorial 
ocupando uma área de 5.225,186km², tem Índice de Desenvolvimento Humano IDH de 
0,672. Buritis é conhecido pela capacidade produtiva na agricultura. Com a aquisição dessa 
Motoniveladora trará a oportunidade a esses pequenos agricultores, principalmente para o 
escoamento da produção na recuperação das estradas. 

4. OBJETIVOS DA PROPOSTA: 

a. Objetivo geral: 
Descrição clara, 
suscita, objetiva e 
geral do que se 
pretende 
solucionar com o 
projeto. 

Com a execução do projeto pretende-se na região beneficiada: recuperar 
estradas vicinais; diminuir o êxodo rural; aquecer a economia local; aumentar a 
qualidade e a produção agrícola; fortalecer a agricultura familiar e contribuir 
para resgate da dignidade e auto-estima das pessoas do campo, beneficiando 
cerca de 1.200 (mil e duzentas) pessoas diretamente e outras 3.000 (tres mil) 
indiretamente. 

b. Finalidade do 
projeto. 
Descrever  o 
resultado que se 
pretende de 
alcançar com o 
objetivo. 

Com a execução do projeto pretende-se na região beneficiada: recuperar 
estradas vicinais; diminuir o êxodo rural; aquecer a economia local; aumentar a 
qualidade e a produção agrícola; fortalecer a agricultura familiar e contribuir 
para resgate da dignidade e auto-estima das pessoas do campo, beneficiando 
cerca de 1.200 (mil e duzentas) pessoas diretamente e outras 3.000 (tres mil) 
indiretamente. 

 

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: 

rever os equipamentos, atividades relativas, o resultado concreto da utilização dos equipamentos a 

m adquiridos ou das atividades a serem executadas ou dos insumos a serem utilizados, bem como a 

orma de gestão, guarda e manuseios dos equipamentos e/ou continuidade das atividades; 

  Resultado concreto  

Descrição do  com o Gestão, guarda e 

equipamento, 

insumos, produtos 

e ou atividades. 

Atividade a ser 

executada. 

funcionamento do 

equipamento, 

utilização do insumo, 

manutenção do 

equipamento e/ou 

continuidade da 
  produto ou política pública. 

  atividade.  

Aquisição de uma 
Motoniveladora 

Recuperar estradas vicinais; 
diminuir o êxodo rural; 
aquecer a economia local; 
aumentar a qualidade e a 

Com a aquisição desses 

implementos será de 

grande valia para 

melhor atender a 

A Gestão e guarda dos 

equipamentos será de 

responsabilidade da 

Secretária Municipal 

mailto:projetos@buritis.mg.gov.br


 

  

produção agrícola; 
fortalecer a agricultura 
familiar 

 

demanda da comunicade 

 

de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

    

 
6. MATRIZ DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO: 

Metas Atividades Resultados 

Esperados 

Indicadores Meios de 

Verificação 

Prazo 

Aquisição de 
01(uma) 
motonivelad 
ora (patrol) 
para o 
município 
de Buritis- 
MG. 

Manutenção das 
Estradas Rurais para 
melhor atender a 
população. 

Com a aquisição 
dessa 
Motoniveladora 
trará a 
oportunidade a 
esses pequenos 
agricultores, 
principalmente 
para o 
escoamento da 
produção na 
recuperação das 
estradas. 

20608103120Z 
V0031 

Relatórios 
Fotograficos e 
Relatorios de 
Horas de 
maquinas. 

Dez/2020 à 
Agos/2022 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. PARTICIPAÇÃO E GESTÃO SOCIAL DA PROPOSTA: 

a) Apresentar detalhadamente como ocorrerá o processo de participação dos beneficiários diretos em todas as fases 

de execução da proposta; 

b) Descreva a forma de gestão do projeto (quem participará e como será a manutenção, guarda dos equipamentos e a 

gestão monitoramento do projeto). 

A Gestão e guarda dos equipamentos será de responsabilidade da Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

8. CAPACIDADE TÉCNICA: 

Descreva a capacidade instalada da proponente com vistas à implantação da proposta, tais como a existência e o 

quantitativo da equipe técnica, materiais e equipamentos suplementares para apoio a execução, manutenção, e 

continuidade do projeto. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.125.146/0001-29, dispõe de pessoal com 
capacidade administrativa e técnica para plena execução do objeto constante de proposta inserida no SICONV sob n° 
02203/2020 assumindo, no caso de formalização de convênio, a responsabilidade pela execução plena do objeto 
proposto. A manutenção do bem e o fornecimento de combustíveis e lubrificantes ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Agricultura. O equipamento será guardado no galpão da Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Obras. Os operadores serão do quadro da Prefeitura Municipal e possuem experiência e 
treinamento adequado. 

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Meta  

Partícipe 
Parcela  

Total 
I II III 

 

01 
Proponente R$ 148.000,00   R$ 148.000,00 

MAPA R$ 382.000,00   R$ 382.000,00 

 Proponente     

MAPA     



 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. ORÇAMENTOS: 

É necessário elaborar um resumo simplificado dos orçamentos anexados na Plataforma + Brasil, apresentando a 

média do mercado para cada item de despesa a ser adquirido. 

 
Item de despesa 

 
Orçamento 
Brasif S/A 

 
Orçamento 
BAMAQ 

 

Orçamento 
Inova 
Maquinas 

 
Média 

Motoniveladora nova, no mínimo 
2020, Cabine Fechada Rops/Fops 
com ar condicionado, limpador de 
para-brisa, acesso por ambos os 
lados, chassi articulado, Motor 
diesel turboalimentado de 
potencia variável, mínimo de 6 
Cilindroscom potência mínima 
Bruta 150/173hp / Líquida 
140/160hpe certificação Tier III. 
Tração 6x4,Transmissão com 
conversor de torque dotado de 
sistema de bloqueio para 
operação como direct drive 
(acoplamento direto), mínimo de 
06 marchas a frente e 03 à ré, 
proteção contra reversão brusca 
de sentido, redução de marchas e 
sobrevelocidade, Velocidade de 
deslocamento a frente mínima de 
41 km/h,. Pneus mínimo de 14 x 
24 –12, lonas Direção hidrostática 
com oscilação do eixo frontal 
mínima de 15° para cada lado, 
circulo construído em uma só 
peçacom giro de 360°, Lâmina 
central tipo curva envolventecom 
largura mínima de 3.650mm., 
altura mínima de 620mm, 
profundidade de corte mínimo de 
710mm, controles de 
deslocamentos lateral e angular, 
operados hidraulicamente, sela de 
mínimo 05 posições, Freiode 
serviço multidisco em banho de 
óleo auto-ajustáveis, freio 
secundário (de emergência) com 
acumuladores de nitrogênio e freio 
de estacionamento independente, 
a disco, acoplado no eixo de saída 
da transmissão.Sistema hidráulico 
sensível à carga, com válvulas de 
alívio e retenção para todos os 
comandos, Ripper traseiro, vazão 
da bomba hidráulica implementos 
mínimo de 186 l/min. Peso 
operacional mínimo 15.000kg. 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 520.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 530.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 780.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$530.000,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.1 DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA COTAÇÃO DE PREÇOS: 

Empresa 1: BRASIF S/A 

CNPJ Nº 52.226.073/0001-08 

Endereço: RuaMargarida Assis Fonseca, 
171, Califórnia - Belo Horizonte - 
MG 

Telefone: 
DDD/Número 

(31) 2129-3763 

Empresa 2: BAMAQ S/A 

CNPJ Nº 18.209.965/0003-16 

Endereço: Avenida Dulce Sarmento, 1896, 
Bairro Ipiranga - Montes Claros- 
MG 

Telefone: 
DDD/Número 

(38) 99911-6488 

Empresa 3: INOVA Maquinas 

CNPJ Nº 14.892.124/0001-33 

Endereço: Rua Simão Antônio, nº 840, 
Bairro Cincão - Contagem/MG 

Telefone: 
DDD/Número 

(31)2566-1717 

 
 
 
 


