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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009/2017 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 

 

 

 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a arrecadação de recursos financeiros para 

realização do evento em forma de dia de campo intitulado como “Programa de Desenvolvimento 

Agropecuário Sustentável - ProAgro -1ª Vitrine Tecnológica - Culturas Anuais na Recuperação 

de Pastagens” desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento da Agropecuária Sustentável 

(ProAgro), na região Centro-Norte de Mato Grosso, a ser gerenciado pela Fundação Uniselva nos 

termos da Chamada Pública Nº 001/2017, pelas razões a seguir expostas. 

1.2. O ProAgro foi iniciado em 2014, em um esforço proativo de pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros com diferentes especialidades nas áreas de Ciências Agrárias, Econômicas e 

Humanas para execução de pesquisa aplicada e extensão rural. Desde sua fundação, o programa 

busca transmitir conhecimento técnico-cientifico, capacitar os recursos humanos inseridos na 

atividade agropecuária, oferecer oportunidade de convivência aos acadêmicos com situações reais 

de produção agrícola. 

1.3. A região Centro Norte representa uma área de 145.421 km2 (16 % do estado de Mato Grosso) 

dividida entre 19 municípios. Trata-se de uma região tipicamente agrícola de grande potencial 

para desenvolvimento tecnológico e produtivo, não somente do estado de Mato Grosso como 

também do Brasil. No Sul da região (Sorriso, Sinop, Nova Ubiratã e outras), há predominância 

de áreas de culturas anuais e, no Norte, pastagens (Juara, Porto dos Gaúchos, Juína); e é nesta 

região, onde a pecuária de corte é considerada a atividade predominante, que os índices de 

produtividade são baixos quando comparados ao Sul da região. 

1.4. A estruturação de ambientes, pela criação de Unidade Demonstrativa (UD), em condições 

típicas de produção da região, faz-se necessária para permitir a difusão de técnicas/tecnologias, 

como a diversificação com culturas anuais e rotação de culturas, aprendizagem e adoção de 

técnicos e produtores, deixando evidente sua forma de funcionamento e manejo de recursos. 

 

 

2.1. Pretende-se a arrecadação da seguinte forma: 

Cota Valor  Destinação Contrapartida 

Ouro 

R$ 30.000,00 

Condução e 

monitoramento técnico da 

unidade demonstrativa e 

produção de dados 

científicos 

Infraestrutura física da UFMT e 

VMX Agropecuária 

Ltda./Divulgação da marca/Estação 

técnica e stand/Palestras nas 

estações técnicas. 

Prata 
R$ 17.000,00 

Stand (60m2) na área 

comercial do evento 

Divulgação da marca/Palestra na 

área do stand. 

Bronze 
R$ 10.000,00 

Stand (40m2) na área 

comercial do evento 

Divulgação da marca/Palestra na 

área do stand. 

Stand 

Avulso 
R$ 8.000,00 

Stand (25m²) na área 

comercial do evento 

 

 

 1. DO OBJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DO VALOR PRETENDIDO 
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4.1. Podem propor a participação de pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que 

atendam aos requisitos de habilitação delimitados no item 2.2. da Chamada Pública Nº 001/2017, 

conforme o cronograma a seguir: 

Prazo  

De 13/09 a 29/09/17 Apresentação da proposta e documentação para habilitação 

Até 20/10/17 Publicação do resultado 

Até 31/10/17 Assinatura do contrato 

Até 07/11/17 Repasse do recurso 

 

4.2. A Fundação Uniselva poderá prestas contas ao colaborador patrocinador no prazo de até cento 

e vinte (120) dias da finalização do projeto, sem prejuízo a prestação de contas destinada a 

Universidade Federal de Mato Grosso e/ou aos demais órgãos ou instituições de fomento do 

projeto. 

4.3. Esta Chamada Pública não contempla eventual concessão e ampliação de incentivo ou 

benefício de natureza tributária ou fiscal, nem vantagem financeira direta de qualquer espécie ao 

proponente. 

Cuiabá, 13 de Setembro de 2017. 

 

 

__________________________________ 

Daniel Carneiro de Abreu 

Coordenador do Projeto 
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3. PRAZO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 


