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1 - INTRODUÇÃO 
 

Com base nos fundamentos no art. 7
o
 da Lei n

o
 8.666 de 21.06.93 e suas alterações 

posteriores, esta Justificativa Técnica visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 

viabilizar a Aquisição Equipamentos e Construção de Agroindústria  como abaixo 

relacionados localizados na zona rural do município de Conceição do Araguaia, no Estado do 

Pará. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações 

anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras. 

Com a execução dessas obras e aquisição de equipamentos vislumbra-se o 

aproveitamento dos frutos cultivados pelos agricultores da zona rural do nosso município, 

evitando assim a perca dos mesmos. 

As obras e aquisição de equipamentos, objeto desta Justificativa Técnica, serão 

executadas com Recursos do Estado através de Convênio e com Contrapartida da Prefeitura 

Municipal de Conceição do Araguaia - PA, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos 

públicos.  

 
 

2 - JUSTIFICATIVA 
 

A execução dessas obras e aquisição de equipamentos encontra justificativa consistente 

na necessidade de se criar infraestrutura básica oferecendo local adequado para a atividade de 

processamento de frutos dos produtores da zona rural, podendo ser comercializados na sede do 

município. 

 

3 - LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS 
 

O Projeto de Aquisição Equipamentos e Construção de Agroindústria, será implantado em 
3 (três) vilas na zona rural do município de Conceição do Araguaia. 

. 

4 - DIAGNÓSTICO 
 

Em relação ao local da obra, verifica-se que o terreno apresenta condições favoráveis a 

execução dos serviços propostos. 

Os Serviços de Aquisição de Equipamentos e Construção de Agroindústria 

consistem em fazer construir três edificações com áreas de 67,50 m² cada uma delas, 

subdividido em área de recepção e seleção, área de processamento, área de 

armazenamento e expedição, banheiro unissex. 

 
5 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
Para a realização completa das obras objeto desta Justificativa Técnica, estima-se o prazo de 

execução em 90 (noventa) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de execução 



adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos procedimentos 

licitatórios, que serão contados a partir da publicação do Edital. 

 

6 - ANEXOS DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
 
O presente, a Justificativa Técnica referente é composta pelos seguintes itens: 

 
a. Plano de Trabalho 
b. Planilha Orçamentária de Quantitativos; 
c. Composições; 
d. Memória de Cálculo; 
e. Resumo; 
f. Cronograma; 
g. Composição do BDI; 
h. ART de Elaboração do Projeto e Orçamento. 
i. Projetos; 

 
Conceição do Araguaia, 12 de agosto de 2020. 

 
 

 

 

Lorhany Katriny Rodrigues Miranda 
Engenheira Civil 

 
 
 

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que 

determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, 

o Exmº Sr. Jair Lopes Martins, Prefeito Municipal, resolve: 

 

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à Aquisição 

de Equipamentos e Construção de Agroindústria, no município de 

Conceição do Araguaia - PA; 

 

b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo 

de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), sendo R$ 300.000,00 ( 

trezentos mil reais) financiados pela Secretaria de Desenvolvimento da 

Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca - SEDAP e R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) financiados pela Prefeitura Municipal de Conceição do 

Araguaia; 

 
Conceição do Araguaia, 12 de agosto de 2020. 

 
 
 

 

 

Jair Lopes Martins 
Prefeito Municipal 


