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DESPACHO 

 

 

Ao Ilustríssimo Sr. 

Guilherme Araújo Júnior 

Secretária Municipal de Administração 

 

Senhor Secretário,  

 

Cumprimentando-a cordialmente, autorizar a autuação de processo 

administrativo e demais procedimentos necessários para AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 

TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE 

PIRABAS/PA, nos termos do Convênio nº 911953/2021 firmado entre a Secretaria 

Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano e a Prefeitura Municipal de São 

João de Pirabas/PA, publicado no dia 07 de janeiro de 2022 no Diário Oficial da 

União (seção 3 – pág. 36 e 37), mediante aprovação da proposta de nº 027723/2021 

cadastrada por este órgão na Plataforma +Brasil, afim de suprir as necessidades da 

Secretaria Municipal de Agricultura de São João de Pirabas/PA. 

 

Considerando que no meio rural é necessário buscar alternativas de produção 

que diversifiquem as atividades, gerando renda e oportunidade para as famílias do 

campo. A aquisição desse equipamento dará oportunidade para que a agricultura 

seja diversificada com a introdução de novas culturas, ofertando novos produtos 

para o mercado local e até mesmo para a agroindústria, a mecanização tende a 

elevar o patamar da agricultura local em todos os níveis, dinamizando outros setores 

da economia e fortalecendo o setor agrário como um todo, e consequentemente o 

aumento da produção e produtividade agropecuária, o aumento da renda e emprego 

no campo e a melhoria da condição de vida da família rural, melhorar o escoamento 

da produção e por consequência a renda das famílias produtoras, desenvolvendo e 

fortalecendo a estrutura produtiva da agricultura local, melhoria e conservação de 

estradas vicinais para escoamento da produção, acesso aos produtores rurais e 

auxilio na manutenção das tarefas agrícolas. 

 

Os equipamentos ficaram alocados na Secretaria Municipal de Agricultura de 

São João de Pirabas – que no uso de suas atribuições legais, o qual detém 

conhecimento das atividades desenvolvidas pelos agricultores e pecuaristas do 

município. 

 

Segue em anexo, o Termo de Referência e os documentos relacionados ao 

convênio. 
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Remetam-se os autos à Secretaria Municipal de Administração para adoção 

de medidas ao Processo Administrativo. 

 

 

São João de Pirabas/PA, 02 de junho de 2022. 

 

 

 
KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO 

Prefeita Municipal de São João de Pirabas 
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