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iNome

CEP
65.548-000

ICPFõuCNPJ Esfera Administrativa

CEP

Duração
Início:

Término

A partir da publicação
no DIOE

12 meses após a
lublicação no DIOE

Endereço_ __
3 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

[Titulo do Programa
Apoio a Projetos de infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais- Credite
Extraordinário
Projeto de apoio a estruturação de cadeias produtivas; fortalecimento e
dinamização económica rural
Identificação do Objeto:
Estruturação de caceias produtivas, por meio da ampliação e modernização de processos de produção e comercialização
•acessos a novos mercados, agregação de valor, consolidação das organizações sociais, visando a oferta de alimentos, o
fortalecimento da Agricultura Familiar, com melhoria da qualidade de vida dos agricultores, com geração de emprego e renda
À estruturação da cadeia produtiva do leite se dará pela aquisição de tanques resfriadores para armazenamento de leite
jnas propriedades, com utilização de forma coletiva, de caminhões tanques para operações de coleta do leite e de
caminhões frigoríficos para suporte ao processo de comercialização, objetivando dar escala de produção e melhoria da
gualídade do leite.



Justificativa da Proposição:
O Estado do Paraná é o principal espaço agrícola do País. com 2,3% do território nacional, sendo responsável por cerca de 19%
da produção nacional de grãos na safra de 2012/2013 (DERAL/SEAB) É o principal produtor nacional de trigo, milho, feijão e
aves; o segundo maior produtor de soja e cana-de-açúcar; o terceiro de carne suína, leite, batata e mandioca e, ainda, ocupa
posição de destaque na produção de tomate e café.

A economia do Estado do Paraná tem no setor agropecuário sua principal base, havendo necessidade de políticas públicas de
apoio, proporcionando condições de melhoria da produtividade, elevação da produção, com incremento de renda ao produtor
rural, em especial para a Agricultura Familiar

Serão investidos recursos em 05 (cinco) cadeias produtivas, eleitas em função do potencial de geração de oportunidades de
trabalho e de renda aos beneficiários.

jl
iA estruturação das cadeias de bovinocultura leiteira dar-se-á com a aquisição de tanques resfriadores de leite, de caminhões
itanques para operações de coleía dessa maíéria-prima e de caminhões frigoríficos para suporte ao processo de
|comerciaiização. Os tanques resfriadores de leite serão utilizados de forma coletiva. em média de 2 a 5 famílias para cada
.equipamento. Os caminhões tanque farão a logística da coleta do leite junto as unidades produtoras até as unidades de
transformação. Os caminhões frigorificados irão apoiar a comercialização.
]
O resfriamento do leite na propriedade permite a realização de uma segunda ordenha com o consequente aumento do volume
produzido. Permite também a redução das despesas de frete e o aumento do preço recebido, em função da melhor qualidade do
;produto entregue.

0 sistema de coieta é muito importante, por ser o leite um dos alimentos mais perecíveis, exigindo transporte rápido e/ou
resfriamento. Assim, o resfriamento na propriedade e o transporte a grane! em tanques isotérmicos preservam algumas
propriedades do leite cru. que são fundamentais para o seu processamento, evitando alterações após sua produção.

1 O fortalecimento da cadeia produtiva do leite possibilitará agregação de renda ao processo, fortalecendo o empreendimento
cooperativo e aumento de ganho pelo produtor.

Está sendo prevista também a estruturação de assistência técnica e acompanhamento aos projetos a serem apoiados.

PT - 2/5' Entidade: Prefeitura Municipal de Honório Serpa UF PR



4 METAS

Código
da Meta
Natureza
Despesa

A

Descrição

'

Tanque resfriador de leite a granel-
500 litros/02 ordenhas

Localização

Município de
Honório Serpa

1
i

Indicador Físico
Duração

Início Término Unidade
A partir da ;12 meses Un.
publicação após no DIOE

no DIOE

TOTAL

i Quant.
15

15

5 CAPACIDADE INSTALADA < refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto )

PT- Entidade!Prefeitura Municipal de Honório Serpa DF: PR
3/5 '

6 BENEFICIÁRIOS ( famílias , pessoas ou instituições )

Meta | Especificação

1 P A Nova Terra:
João Maria Segobe da Silva- 045.976-429-27
Angelo Segobe da Silva -036-167 329-99

Quantidade
Diretos

José Moreira de Macedo - 700.292.709-44
Odalirio Miguel do Prado-486.973.119-34

Danilo Horst - 407 757.639-34
António Luiz Lamonatto - 020.258.409-77

PAChopimIV:
Maria Helena De Faveri-046 100.109-84
Marcos Tabalipa Júnior- 023.799.499-21

Jairo Luiz de Oliveira - 560.419.699-15
José Alves Barcelos - 410.504.289-00

02

02

02

02

02

Indireíos

03

04

05

04

05

Total

C 5

06

07

06



•

i!ia Viana Rins - 965.754 1 7Q-4Q
Marinc Siiva Pinto - 374.519.109-97

P ATupy:
Nelson Cordeiro - 755.673.349-15
Sebastião António da Silva-020.788.319-05

blmir Ribeiro- 858 000.749-68
Alfredo Molon - 018.340.959-05

Pedro Adronil dos Santos - 015.407.359-82
Zeferino da Silva - 500.735.759-68

PAChopim II
José Mauro Taborda - 830.603.089-34
Pedro César Ribeiro Cordeiro - 007.950.269-51

João Maria Moreira - 338.257.349-00
Edson Jesus Moreira-081.419.529-60

02

02

02

02

02

02

02

05

06

04

02

02

04

07

08

06

04

04

•

joao vaiaemir nnneiro - u^u.tí^y.auy-DU
Isauri António Pinheiro - 033.078.709-80
Nelson Pinheiro - 980-502.659-00
Maria Ines Alves -062.686.459-36

PAChopim II!
Iluirda Silva Vargas -411.464.689-20
Otaviano Rosa de Vargas - 766.271.799-20

___: _— . . . . --,.„ —

Cilda Carneiro de Lara Rodrigues da Silva - 809.257.409-00
Luiz Zormiro Muchinski - 755.949.949-04
_MM_ — ^_^_ ^^___ _-

Carlos Wachtel- 016.130.899-61
Sebastião Dutra de Castilho - 722.639.039-68

TOTAL (sem repetição)

04

02

02

02

32

06

04

05

05

62

10

06

07

07

94



!7 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada.
1 1. Os equipamentos adquiridos por licitação serão cedidos pela SEAB ao Município de Honório Serpa, o qual ficará

responsável pela guarda e manutenção dos mesmos, bem como, fazer a gestão da sua utilização nas propriedades dos
iagricultores beneficiários.

2 A prefeitura municipal em parceria com os produtores arcará com os demais custos para o pleno funcionamento do
objeto. tais como: manutenção, treinamento do uso adequado dos equipamentos, mão de obra. entre çutros.
i
3. Os técnicos do Emaíer local. Prefeitura e Usinas de Leite e outros em convénio, deverão cadastrar os grupos de
produtores beneficiários (nome completo. CPF. localidade e assinatura) e emitir documento com estes dados para
comprovação dos grupos beneficiados.

|4. Os técnicos envolvidos no projeto acompanharão o funcionamento e operacionalização dos equipamentos dando
orientação técnica para o atendimento dos objetivos,

5. Será estabelecido um termo de responsabilidade {elaborado pelo proponente) entre a Prefeitura e os beneficiários, para
b uso adequado dos equipamentos e máquinas, assim como garantindo igualdade de direitos a todos os produtores na
utilização do benefício:

6. Em caso de constatadas divergências no uso dos tanques resfriadores e na detecção de outro grupo e/ou associação
com maiores necessidades, os mesmos poderão ser realocados. privilegiando o atendimento do maior número de
produtores e que não possuam condições de aquisição dos equipamentos citados: esta realocação deverá ser comunicada
e aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Honório Serpa, com o aval da SEAB.

7. Poderão ser acrescidos novos produtores ao grupo beneficiado, desde que apresentem o mesmo perfil, estejam de
acordo com os termos de responsabilidade, seja possível a viabilização do uso dos equipamentos a novos integrantes sem
prejudicar os demais membros que já compõem ao grupo. A entrada de novos produtores poderá ocorrer através de
votação por maioria de votos no grupo contemplado, e. em casos extraordinários, decididos em reunião pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural de Honório Serpa.

8. Os beneficiários serão responsáveis por receber, guardar e conservar o equipamento em local adequado - físico e
estrutura - provido de paredes, cobertura, pavimentação, iluminação, ventilação e condições de acesso adequadas. Utilizar
água corrente de boa qualidade e cumprir em sua mtegraiidade as Normas Técnicas para utilização dos tanques
comunitários preconizadas pela IN 22/2009- MAPA.

9. O leite a ser armazenado deverá atender ao Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Cru Refrigerado
da Instrução Normativa 62/2012- MAPA.



|Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins que este Município de Honório Serpa/ PR inexjste qualquer
jdébito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração PúbHca Federal que
.impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forjw deste Plano de
[Trabalho^
faome: jRogerio António Benin
Cargo: jprefeito Munjcipaj ___
Local: 'Honório Serpa_- PR
Data:" 01/12/2015

08 PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB
Nome: ílvano Luiz Carniel
Cargo:
Local:
Data:

Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Pato Branco - PR
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09 APROVAÇÃO DA SEAB
Nome: |Norberto Ànacleto Ortigara
Cargo: Secretário de £_síado
Local: Curitiba-PR
Data:


