
PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA 
 
Edital de Chamamento Público para celebração de Convênio com entidades sem 
fins lucrativos (Associações ou Cooperativas de produtores rurais do Distrito 
Federal) para desenvolvimento de ações de mecanização agrícola em apoio aos 
pequenos produtores do DF.  

1. DA APRESENTAÇÃO  
As estratégias e articulações implementadas pela Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF junto aos Conselhos Distrital e Regionais de 
Desenvolvimento Rural, ao setor produtivo, academia, centros de pesquisa, 
legisladores, agentes financeiros e órgãos ambientais e reguladores que atuam de 
alguma forma no desenvolvimento do setor agropecuário, têm possibilitado 
importantes discussões relativas ao desenvolvimento socioeconômico e sustentável da 
agricultura local e o papel dos agricultores na sociedade, seja como produtores de 
alimentos para abastecimento do mercado local, seja como produtores familiares de 
alimentos para a própria subsistência e comercialização de excedentes, em harmonia 
com o meio ambiente.  
A implementação de ações, levadas diretamente às comunidades rurais por meio de 
suas Associações ou Cooperativas de Produtores, como a disponibilização de 
conjunto de mecanização agrícola composto de trator e implementos, traz reflexos e 
consequências diretas e imediatas na produção e na produtividade, criando 
alternativas econômicas para melhoria da qualidade de vida dos agricultores, em 
especial os da agricultura familiar e daqueles assentados em projetos de reforma 
agrária.  
A parceria entre os órgãos governamentais, como é o caso do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Caixa Econômica Federal e o Governo do 
Distrito Federal por intermédio da SEAGRI/DF, possibilitou a aquisição de 16 
(dezesseis) conjuntos agrícolas para assistir a esses produtores rurais, por meio de 
Termo de Convênio para disponibilização não onerosa a ser firmado com as 
associações ou cooperativas a que estejam afiliados.  
Nesse sentido, a SEAGRI/DF poderá contribuir ainda mais para a promoção do 
desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável da agricultura do 
Distrito Federal, pela maior disponibilização de serviços de mecanização agrícola aos 
agricultores, aliados ao suporte de assistência técnica e extensão rural para seu uso e 
manejo adequados.  

2. DA JUSTIFICATIVA  
A aquisição de conjunto de equipamentos de média potência para preparo de solo 
para o plantio para disponibilização aos agricultores, por intermédio das associações 
ou cooperativas, é um grande avanço para a área rural, que possibilitará um aumento 
expressivo na produção e na produtividade da agricultura do Distrito Federal.  
Não obstante a assistência técnica pública disponibilizada a esses produtores, os 
processos produtivos, muitas vezes de forma artesanal, é fator impeditivo para o 
aumento de sua produção e produtividade. O acesso à práticas agrícolas mecanizadas 
por parte dos agricultores, especialmente os pequenos produtores e agricultores 
familiares, torna-se inviável devido aos elevados preços para locação de 
equipamentos e para sua aquisição com recursos próprios, o que os deixam alijados 
do uso da tecnologia disponibilizada no mercado para a produção agrícola de forma 
eficiente e competitiva.  
Os equipamentos adquiridos pela SEAGRI/DF, por meio do Contrato de repasse nº 
763937/2011/MAPA/CAIXA, objetivando a execução de ações de apoio ao 
desenvolvimento do setor agropecuário, serão disponibilizados às Associações ou 
Cooperativas de produtores rurais, em conformidade com os critérios a serem 
estabelecidos para seleção daquelas que apresentarem proposta de participação no 
certame, tendo em vista que a quantidade de equipamentos a serem disponibilizados 
é, em muito, inferior à demanda estimada.  



Para implementação dessa modalidade de atendimento, os interessados contarão com 
apoio técnico da Subsecretaria de Desenvolvimento Rural, por meio da Diretoria de 
Mecanização Agrícola e das Unidades Locais da Emater/DF.  

3. DO OBJETO  
3.1 Objetivo geral - fomentar o desenvolvimento da agricultura por meio da utilização 
da mecanização como instrumento de aumento da produção, da produtividade e da 
geração de renda na exploração agrícola.  
3.2 Objetivo específico - celebrar Convênio com Associações ou Cooperativas de 
Produtores Rurais do Distrito Federal, entidades privadas sem fins lucrativos, para 
desenvolvimento de ações de mecanização agrícola com a utilização de 16 
(dezesseis) conjuntos agrícolas adquiridos pela SEAGRI/DF por meio do Contrato de 
Repasse n.º 763937/2011/MAPA/CAIXA.  

4. DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO  
Descrição dos conjuntos de mecanização agrícola – os conjuntos agrícolas terão a 
seguinte composição:  
- 01 (um) Trator agrícola de rodas New Holland, modelo: TT4030, equipado com motor 
diesel 75 CV, 4 cilindros, tração 4x4, direção hidrostática, 8 marchas à frente e 2 à ré.  
- 01(uma) Grade aradora de arrasto equipada com mancal a banho de óleo lubrificante 
permanente, com 14 discos de 26” de diâmetro, controle remoto com pneus, largura 
de corte de 1.500 mm, marca Baldan.  
- 01 (um) Arado reversível de 3 discos de 26”, com pistão acoplável, marca Baldan.  
- 01 (uma) Carreta para trator, 2 eixos e 4 rodas, capacidade de carga de 4 toneladas, 
estrutura reforçada em aço, carroceria em madeira de lei tratada, rótula de engate e 
articulação, marca Aroeira.  
- 01 (uma) Enxada rotativa, acompanhada com kit encanteirador, para canteiro de 1,10 
m de topo e 1,32 m de base, 30 enxadas, de base acoplável, marca Agritech Lavrale.  
- 01 (um) Distribuidor para calcário e adubo orgânico com acionamento pela TDP, com 

esteira e distribuição através de discos, capacidade para 2500 Kg, marca Terense. 


