
 

 

 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
 CNPJ: 34.887.950/0001-00  

 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ  

Processo Administrativo nº: 086/2022 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 
OBJETO: “Aquisição de insumos e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao 

programa Territórios Sustentáveis, no Município de Brasil Novo, em atenção ao objeto do convênio n° 006/2022-

SEDAP, entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP e a Prefeitura Municipal de 

Brasil Novo, conforme especificações contidas no Termo de Referência.”. 

 

 

JUSTIFICATIVA: Atualmente o modelo de desenvolvimento rural se demonstra insustentável no tempo, dada sua 

grande dependência de recursos não renováveis e limitados. Sendo este responsável por crescentes danos ambientais e 

pelo aumento das diferenças socioeconômicas no meio rural. Por esses fatores torna-se necessário a adoção de sistemas 

agrícolas mais sustentáveis, no sentido de estabelecer estratégias para manter um equilíbrio entre a rentabilidade da 

produção, a qualidade do solo e a sustentabilidade ambiental. 

Na Amazônia, a necessidade de recuperação dos aspectos sustentáveis do ambiente como solo e água, tem sugerido 

novos conceitos de produção agrícola visando sua qualidade e conservação. Os Sistemas Agroflorestais (SAF), bom 

manejo de pastagens, Integração Lavoura – Pecuária – Floresta e Plantio direto são difundidos com grande ênfase na 

agricultura familiar, uma vez que esses tipos de manejo otimizam o uso da terra, conciliando a produção de alimentos e 

energia, provocando uma diminuição na pressão pelo uso da terra para a produção agropecuária e otimizando a 

conservação dos recursos naturais renováveis por meio de sistemas mais estáveis. No SAF’s, em uma mesma área, há 

nível de diversidade biológica e paisagística através da utilização de espécies frutíferas, madeireiras, graníferas, 

ornamentais, medicinais e forrageiras. Esse consórcio de espécies existentes dentro de um SAF tem como objetivo 

acelerar a sucessão ecológica, a produtividade e a prestação de serviços ambientais, originado assim sistemas e arranjos 

mais produtivos e eficientes na utilização de recursos do que os sistemas convencionais 

Neste sentido, com vista a estimular a conservação dos recursos naturais e coibir o desflorestamento, a prefeitura 

disponibilizará estrutura de viveiro municipal, já instalado na sede do município, para promover produção de mudas de 

essências florestais, preferencialmente nativas, aclimatação e formação de mudas de banana, açaí e de outras frutíferas, as 

quais serão distribuídas aos agricultores com adesão ao programa  Territórios Sustentáveis para a implantação de sistemas 

agroflorestais e/ou integração pecuária floresta. 

Além disso, a Secretaria Municipal de Agricultura disponibilizará técnicos para, em conjunto com a SEDAP e parceiros, 

promover a capacitação dos agricultores com viés na implantação e condução dos SAF’s, orientando para escolha das 

melhores espécies e arranjos, voltados ao cultivo do cacau e açaí em cultivo agroflorestal, bem como para introdução de 

sistemas de criação de bovinos na modalidade silvipastoril, ou seja, na integração pecuária floresta. Os agricultores 

também serão orientados para a produção de mudas de cacau, para que produzam essas mudas em suas propriedades.  

Diante o exposto justifica-se a aquisição de Substrato agrícola e florestal, Palha de arroz carbonizada, Torta de mamona, 

Termosfosfato, Farinha de osso, Ferticorretivo, Fertilizante a base de N-P-K 16-08-12, Fertilizante a base de N-P-K 5-30-

15 e Bobina plástica, nesse contesto justifica-se a necessidade de realizar licitação para aquisição dos insumos, em 

atenção ao plano de trabalho parte anexa ao termo de convênio nº 006/2022-SEDAP. 

 

Brasil Novo, PA, 17 de junho de 2022. 

 

 

 

 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Prefeito Municipal de Brasil Novo 

 

 

 


