
Prefeitura de Ganoinhas 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rurai 

Documento de Formalização de Demanda 

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; Secretaria Municipal de Assistência 

Social: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

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

Licitações 

Objeto: CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE BANCAS DA FEIRA PERMANENTE NO 
MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CANOINHAS, DESTINADAS A EXPOSIÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOs E SUBPRODUTOS ADVINDOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DOS SEGMENTOS AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL E 
ASSOCIAÇÖESICOOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, para utilização nas 
quartas-feiras e sábados. 

Justificativa: 

O Mercado Público Municipal de Canoinhas teve sua origem em barracas e quitandas que eram colocadas 

na praça para comercialização de produtos da agricultura familiar em forma de feira livre. A Lei que criou a Feira 

Livre conhecida como "Feirinha" é datada de 29 de setembro de 1993. Foram mais de 25 anos de comercialização 
dos produtos da agricultura familiar na praça do municipio sendo necessário montar e desmontar as barracas nos 

dias de feira, bem como ficando os feirantes e clientes expostos às condiçães climáticas sem possuir uma 

estrutura minima para armazenamento e exposição correta de seus produtos, bem como banheiros para os 

clientes. Nesses mais de vinte e cinco anos os feirantes foram sentindo a necessidade de o municipio possuir um 

local estruturado para a venda de produtos hortifrutigranjeiros e demais produtos oriundos da agricultura familiar 

e/ou produção própria de pessoas ligadas a este fim. 

O municipio de Cancin has apresenta 2.296 estabelecimentos agropecuários (Unidades) enquadrados na 

tipologia familiar representando 78,73% da totalidade dos estabelecimentos (1BGE, 2017). Esse dado revela a 

magnitude que a agricultura familiar apresernta para o municipio. Os agricultores familiares ao comercializar seus 

produtos enfrentam dificuldades de comercialização que podem ameaçar a continuidade de suas atividades no 

meio rural. 

As feiras livres, de acordo com ABRANDH (2013), são circuitos locais de abastecimento integradas pelos 
pequenos produtores, suas cooperativas ou associações e sua promoção parte de três pressupostos principajs. 

"Fortalecer agricultorese agricultoras familiares povos e 

comunidades tradicionais enquanto principais produtores dos 
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alimentos que consumimos, tornar o alimento produzido localmente 

como a melhor opção para assegurar uma alimentação saudável e 

adequada; e aproximar os produtores e consumidores locais, com 

base em relações transparentes, solidárias e de confiança" 

(ABRANDH, p. 229, 2013). 

A feira livre é um equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional de apoio à comercialização de 

alimentos e se caracteriza por ser um espaço de integração entre a produção e o consumo, constituindo-se como 

potencial ação para a estruturação de circuitos locais de produção, abastecimento e consumo (BRASIL, 2014). E 

um espaço de comercialização de alimentos que beneficia especialmente os agricultores familiares "possibilitando 

a geração de renda e evitando o desperdicio e prejuízo dos produtores. Ao mesmo tempo, facilitam o acesso a 

alimentos saudáveis e adequados para a população em geral, além da possibilidade de troca de informações 

entre quem produze o consumidor final" (BRASIL, p. 63, 2014). 

O Mercado Público Municipal é um local estruturado e adequado à comercialização que constitui um 

importante elo entre os agricultores familiares e os consumidores. A oportunidade de mercado advinda da 

exploração do espaço constitui um importante e fundamental aspecto para a geração de renda aos Agricultores 

Familiares do municipio incentivando o desenvolvimento das atividades no meio rural e contribuindo para o seu

fortalecimento. A utilização do espaço para a venda dos produtos da Agricultura Familiar também proporciona aos 

municipes Canoinhenses a oportunidade de adquirem uma diversidade de alimentos essenciais para a promoção 

de uma alimentação saudável, com produtos frescos e de qualidade. 

A Concorrência Pública na modalidade de melhor proposta técnica tem por objetivo a concessão de uso 

oneroso da feira permanente do Mercado Público Municipal de Canoinhas, destinadas à exposição e 

comercialização de produtos e subprodutos advindos da Agricultura Familiar dos segmentos Agricultor Familiar 

Individual e Associações/Cooperativas da Agricultura Familiar que utilizarão o Mercado Público Municipal de 

Canoinhas todas as quartas-feiras e sábados. A cessão de uso das bancas do Mercado Público Municipal visa à 

utilização do espaço de forma integra impactando positivamente no Municipio de Canoinhas. 

Especificações do Objeto: 

Dia da semana Vagas/Bancas Ramo 
Descrição Lote 

01 
Legumes, frutas, verduras, Ovos e 

congèneres; 
Cereais 
Carne de suínos, bovinos, caprinos, 
Ovinos, aves, peixes e demais animais 

permitidos por lei abatidos e seus 

derivados 
Flores e plantas; 
Doces e lacticinios; 
Raizes e temperos; 

Artesanato; 

Agricultor 
Individual 

Familiar Quartas-feiras 06 vagasS 
Bancas 02 a 07 

A 
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Produtos Alimenticios Artesanais; 
Bebidas 
Outros produtos da Agricultura 
Familiar 

02 Agricultor Familiar| Sábados 06 vagaS 
Bancas 02 a 07 congêneres; 

Legumes, frutas, verduras, Ovos e 
Individual 

Cereais 
Carne de suinos, bovinos, caprinos, 
OVinos, aves, peixes e demais animais 
permitidos por lei abatidos e seus 

derivados 
Flores e plantas
Doces e lacticinios 
Raizes e temperos, 
Artesanato; 
Produtos Alimenticios Artesanais; 
Bebidas;
Outros produtos da Agricultura 
Familiar. 
Legumes, frutas, verduras, ovos e 03 Associações/Cooperativas Quartas-feiras04 vagas 

da Agricultura Familiar Bancas 08 a 11 congêneres; 

Cereais 
Carne de suinos, bovinos, caprinos, 
ovinos, aves, peixes e demais animais 
permitidos por lei abatidos e seus 

derivados 
Flores e plantas; 
Doces e lacticinios 
Raizes e temperos, 

Artesanato, 
Produtos Alimenticios Artesanais 
Bebidas 
Outros produtos da Agricultura 

Familiar. 
Legumes, frutas, verduras, ovos e Associações/Cooperativas Sábados 

da Agricultura Familiar 

04 vagas 
Bancas 08 a 11 congêneres 

04 

Cereais 
Carne de suinos, bovinos, caprinos, 
ovinos, aves, peixes e demais animais 
permitidos por lei abatidos e seus 

derivados, 
Flores e plantas 
Doces e lacticínios 

Raizes e temperos; 
Artesanato; 
Produtos Alimenticios Artesanais 

Bebidas 
Outros 

Famliar. 
produtos da Agricultura 
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Informações Adicionais: 

Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: prazo de 12 meses, prorrogável até 60 meses enquanto o objeto 

da concessão estiver em funcionamento. 

Célig Galeski 

Secretária Municipallde Desenvolvimento Rural 

Zenici Dreher Herbst 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Fabiano Freitas 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo 
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