
 

 

 

 

Documento de Formalização de Demanda 

 

 

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de Licitações. 

 

Objeto: GRADE ARADORA, DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO, CONCHA TRASEIRA. 

 

Justificativa:  

O município de Canoinhas/SC possui 1.140km² de área e localiza-se no Planalto 

Norte Catarinense a 839 m de altitude, estando a 365 km da capital do Estado. 

Segundo o último censo do IBGE, 2010, o município apresenta 52.765 habitantes e 

a estimativa para 2021 de 54.558 habitantes, sendo que 26% da população são 

residentes na área rural, com IDH de 0,757. Segundo INFOAGRO 

(infoagro.sc.gov.br), dados referentes a  safra 20/21, o município de Canoinhas 

produziu 14.300T de tabaco em 6.500 ha, soja produzimos 83.850T em 25.500 ha; 

milho produzimos 39.360T em 4.800 há. No ano de 2020 produzimos 172.746 

suínos, 2.306.540 frangos e 4.153 bovinos. Nosso movimento econômico 

agropecuário entre 01/01/2020 à 31/12/2020 lançado no programa Rural web 

(Fecan) é de R$ 468.011.761,48 ficando assim dividido pelos seus valores: tabaco- 

R$ 109.353.602,36, suínos- R$ 85.237.214,33, soja- R$ 79.033.306,01, bovinos- R$ 

19.245.854,66, milho- R$ 16.766.772,69, frango- R$ 14.658.444,74 e o leite- R$ 

13.503.276,25; os demais valores ficando com as outras atividades. Outra atividade 

relevante é a de  florestas plantadas, segundo IBGE (senso 2017) o município possui 

13.956 ha de florestas plantadas (pinus e eucalipto).  

O município de Canoinhas-SC está dividido em 5 (cinco) distritos: no extremo Norte, 

fazendo divisa com estado do Paraná, localiza-se o distrito de Paula Pereira e no 

extremo Sul localiza-se o distrito de Pinheiros, fazendo divisa com o município de 



Timbó Grande, com uma distância N/S do município de 115.5 km por estrada. Com 

a aquisição desses implementos poderemos auxiliar no preparo e  na melhoria da 

fertilidade dos solos de aproximadamente 40 famílias de  produtores da agricultura 

familiar. 

Os  recursos serão da transferência especial portaria 506/SEF no valor de R$ 
150.000,00 e portaria 321/21 autorizando a licitação. Foram utilizados os 
valores máximos dos orçamentos devido ao anuncio do aumento do aço já 
anunciado para a  virada do ano. 

Especificações do Objeto: 

Descrição:           Quantidade 

GRADE ARADORA, NOVA, COM 14 DISCOS DE 26” COM CONTROLE REMOTO 01 
 

DISTRIBUIDOR DE CALCAREO E ADUBO, NOVO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 
CARGA DE 5,5 TONELADAS, PNEUS NOVOS 7.50x16” DISCO ROTARIVO 
DUPLO, ESTEIRA DE 80 cm.  
 

01 

CONCHA TRASEIRA COM CONTROLE REMOTO, NOVA, CAPACIDADE  MÍNIMA 
DE 220 L   

01 

 
Informações Adicionais: 
 
 
Servidor Jeferson Mortean Gonçalves matrícula 163 será o responsável pelo recebimento dos 
equipamentos.  
  
Os equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues diretamente na secretaria de Obras do 
município sito a rua: Almeida Cardoso, 350 centro, no prazo máximo de 90 (noventa)  dias após o 
recebimento  da  autorização de fornecimento, seguindo  rigorosamente   as  especificações    
solicitadas. 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
     Célio Galeski 

Secretário Municipal Desenvolvimento Rural  
 

 


