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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2022 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CANOINHAS 
APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93 

 

 
ALTERAÇÃO 
 
 

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua 
Felipe Schmidt, 10 - Centro, neste ato representado por seu Secretário de Desenvolvimento Rural, Sr. CÉLIO 
GALESKI,  no uso de  suas  atribuições,  na forma do que dispõe a Lei No.  8.666,  de 21.06.93 e alterações 
posteriores, especialmente o Artigo 17, Parágrafos 4º e 5º,  faz saber que se acha aberta  licitação na modalidade 
de Concorrência Pública,  do tipo maior oferta,   para seleção de proposta para PERMISSÃO DE USO A TÍTULO 
PRECÁRIO DA ÁREA AGRICULTÁVEL DE 16,44 ALQUEIRES DE UMA ÁREA  MAIOR DE 89,41 ha DAS 
MATRÍCULAS 31.242 e 31.243, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, SITUADA NA 
LOCALIDADE DENOMINADA BARREIROS – PACIÊNCIA , PARA O PLANTIO EXCLUSIVAMENTE DE 
CULTURAS ANUAIS OU RAÍZES OU TUBERCULOS, MEDIANTE REMUNERAÇÃO POR SAFRA, conforme 
descrição presente neste Edital e seus Anexos.   
 
 
A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes documentação de habilitação, envelopes de proposta  
dos   interessados,  devidamente protocolados até às 09h00min, do dia 14 de Setembro de 2022, no Protocolo 
Central da Prefeitura do Município de Canoinhas até  sito à Rua Felipe Schmidt, 10. Os envelopes contendo a 
documentação de habilitação e envelopes de proposta técnica dos  interessados, serão abertos   respectivamente 
pela   Comissão Permanente  de Licitação, a partir das  09h15min, do dia 14 de Setembro de 2022. 
 
1. A área de 16,44 alqueires, para o plantio exclusivamente de culturas anuais ou raízes ou tubérculos, 
disponibilizada pelo Município de Canoinhas é composta das matrículas abaixo: 
a) Matrículas 31.243 e 31.243 de propriedade do patrimônio público municipal. 
  

AREA AGRICULTÁVEL 
QUANTIDADE DE SACAS DE 

SOJA OFERTADAS POR 
ALQUEIRE. 

 
VALOR  OFERTADO POR  ALQUEIRE. 

( BASE INFOAGRO VALOR MÉDIO DO MÊS DE 
MAIO DO CORRENTE ANO, SACA DE SOJA 

INDUSTRIAL 60 KG  PAGO AO PRODUTOR R$ 
183,27) 

 

VALOR TOTAL DA 
PROPOSTA 

 

16,44 alq. 49,4 R$ 9.053,54 R$ 148.840,16 

 
1.1 O preço foi e será indexado pelo site infoagro.sc.gov.br na aba preços/preço produtos/preço produtos mês 
sc/subgrupo produtor/classe produto soja/ ano corrente mês de Maio, no ano de 2022 resultou o valor médio da 
saca em  R$ 183,27. 
1.2 A remuneração pela utilização da área será de no mínimo R$  148.840,16 ( 49,4 sc soja/alqueire X 16,44 ALQ X 
R$ 183,27 = R$ 148.840,16). 
1.3 - O(a) arrendatário(a) deverá realizar o pagamento da Permissão do uso em até 10 dias uteis após a 
assinatura do contrato. 
     
1.4 - O inteiro teor deste ato convocatório  e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 
www.pmc.sc.gov.br. no link licitações. 
 
2. DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL: 
2.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Projeto Básico; 
Anexo II – Modelo da proposta da proponente; 
Anexo III – Declaração Unificada; 
Anexo IV – Minuta do Contrato; 
Anexo V – Matrículas e Mapa do Terreno; 

http://www.pmc.sc.gov.br/
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Anexo VI - Justificativa do valor; 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Serão admitidas a participar desta Concorrência Pessoas Físicas ou Empresas legalmente constituídas, para 
atuarem na atividade agrícola do plantio de cereais ou raízes ou tubérculos, conforme o Plano de Safra. 
3.2 - Não poderão participar desta licitação: 
3.2.1 - empresas sob processo de falência ou concordata; 
3.2.2 - empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 
3.2.3 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam 
suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas 
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 
 
4. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
4.1. As proponentes deverão entregar, até a data, local e hora mencionados no Caput deste edital, 2 (dois) 

envelopes distintos, fechados e rubricados, contendo o primeiro (No 1) a “Habilitação” e o segundo (no 2) o 
“Proposta”. 
4.1.1. Nos envelopes deverão constar: 
 

ENVELOPE No 1: CONCORRÊNCIA Nº PMC 06/2022 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
Objeto: CONCORRÊNCIA PARA USO A TÍTULO USO PRECÁRIO DA ÁREA AGRICULTÁVEL DE 16,44 
ALQUEIRES  DE UMA ÁREA  MAIOR DE 89,41 ha DAS MATRÍCULAS 31.242 e 31.243 PARA O PLANTIO DE 
CEREAIS OU RAÍZES OU TUBERCULOS, MEDIANTE REMUNERAÇÃO POR SAFRA 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ................... 
CNPJ ou CPF PROPONENTE: 
 
ENVELOPE No 2: CONCORRÊNCIA Nº PMC 06/2022 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
Objeto: CONCORRÊNCIA PARA USO A TÍTULO USO PRECÁRIO DA ÁREA AGRICULTÁVEL DE 16,44 
ALQUEIRES  DE UMA ÁREA  MAIOR DE 89,41 ha DAS MATRÍCULAS 31.242 e 31.243 PARA O PLANTIO DE 
CEREAIS OU RAÍZES OU TUBERCULOS, MEDIANTE REMUNERAÇÃO POR SAFRA 
PROPOSTA  
PROPONENTE: ................... 
CNPJ ou CPF PROPONENTE:.............. 
 
4.2. Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação e da proposta. 
 

5. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE No 1 
5.1. Os documentos abaixo relacionados, necessários à habilitação, deverão ser apresentados em original em uma 
via, até a data e horário constantes no Caput do edital, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor do Departamento de Licitações do Município. 
 
5.1.1. DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA 
5.1.1.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, ou; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, 
ou;  
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país. 
 
5.1.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo  ao domicílio  ou  sede  do  
licitante, pertinente  ao  seu  ramo  de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, através de 
certidões expedidas Pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade, expresso na própria 
certidão ou, na hipótese das certidões não trazerem o prazo de validade, que elas tenham sido expedidas há, no 
máximo, 90 (noventa) dias, composta de:  
d) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da união, nela abrangidas as 
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal;  
e) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;  
f) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal.  
g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação 
do CRS - Certidão de Regularidade de Situação, dentro do seu período de validade;  
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943. (Exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
anteriores). 
 
5.1.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
5.1.1.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios.  
5.1.1.3.2 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade 
empresária em geral) deverão apresentar da empresa, devidamente registrado pelo órgão competente, com o 
Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Constitutivo da 
sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis ou outro profissional, legalmente habilitado 
perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.  
5.1.1.3.3 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá ser 
apresentado por publicação no Diário Oficial. 
5.1.1.3.4 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no 
SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por 
Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro 
profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 
5.1.1.3.5 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
5.1.1.3.6 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao 
IND DNRC 107/08, deverão apresentar:  
a) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial (impresso do arquivo SPEED 
Contábil);  
b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil); 
c) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); 
d) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); 
e) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil) 
 
5.1.1.3.7 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar 
obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não 
constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias da data 
de abertura dos envelopes. 
 
5.1.1.4. DA CAPACIDADE TÉCNICA: 
5.1.1.4.1 – Declaração, fornecida por Cooperativa ou Sindicato da categoria, comprovando que a licitante já 
cultivou e colheu o produto que pretende plantar, declaração esta, acompanhada de Nota fiscal de venda daquele 
produto. 
 
5.1.1.5 – DECLARAÇÕES: 
a) Declaração unificada conforme anexo III. 
 
5.1.2. DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA 
5.1.2.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) Cédula de Identidade; 
b) Comprovante de residência; 
 
5.1.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Comprovação de quitação de tributos federais, nela abrangidas as contribuições sociais administradas pela 
Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade, expresso na própria certidão ou, na hipótese da 
certidão não trazer o prazo de validade, que ela tenha sido expedida há, no máximo, 90 (noventa) dias, podendo 
ser apresentada certidão positiva com efeitos de negativa desde que esteja no prazo de validade; 
c) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da união, nela abrangidas as 
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal; 
d) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, dentro do prazo de validade, expresso na 
própria certidão ou, na hipótese da certidão não trazer o prazo de validade, que ela tenha sido expedidas há, no 
máximo, 90 (noventa) dias; 
e) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, expresso na própria 
certidão ou, na hipótese da certidão não trazer o prazo de validade, que ela tenha sido expedidas há, no máximo, 
90 (noventa) dias; 
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da 
apresentação do CRS - Certidão de Regularidade de Situação, dentro do prazo de validade, expresso na própria 
certidão ou, na hipótese da certidão não trazer o prazo de validade, que ela tenha sido expedidas há, no máximo, 
90 (noventa) dias; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n

o
 

5.452, de 1
o
 de maio de 1943. (exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 

anteriores). 
 
5.1.2.3. DA CAPACIDADE TÉCNICA: 
5.1.2.3.1 – Declaração, fornecida por Cooperativa ou Sindicato da categoria, comprovando que a licitante já 
cultivou e colheu o produto que pretende plantar, declaração esta, acompanhada de Nota fiscal de venda daquele 
produto. 
 
5.1.2.4 – DECLARAÇÕES: 
a) Declaração unificada conforme anexo III. 
 
A apresentação das propostas implica aceitação de todas as condições expressas no edital e seus Anexos. 
 
5.2. A presente documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração pertencente ao Departamento de Licitações e Compras,  
devidamente designado, ou publicação em órgão de imprensa oficial, exceto as Certidões Negativas obtidas via 
internet, que poderão ter sua autenticidade verificada no próprio site. 
5.3. As certidões que não contiverem prazo de validade expresso no próprio documento ou estipulado em virtude de 
determinação legal serão consideradas válidas se expedidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data 
de recebimento das propostas. 
5.4. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, complementação, modificações ou substituições de quaisquer 
documentos. 
 

6. DA PROPOSTA - ENVELOPE No 2 
6.1. A proposta exigida neste Edital, deverá seguir o modelo apresentado no anexo II. 
6.2. A proposta deverá ser apresentada em 1 (uma) via, digitada ou datilografada, rubricada e assinada pelo 
responsável legal da proponente,  sem conter emendas, rasuras ou entrelinhas. 
6.3.  Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, complementação, modificações ou substituições da proposta ou 
de documentos que a integrem.  
 
7. DA ABERTURA E JULGAMENTO 
7.1. A documentação e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitações, 
nomeada através de Portaria que poderá contar com o  assessoramento de pessoas versadas nas áreas de  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Ciências Jurídicas, em observância aos 
seguintes procedimentos: 
7.2. A abertura do envelope nº 1 da “Documentação de Habilitação” dar-se-á em Sessão Pública, pela Comissão 
Permanente de Licitações, no dia  14 de Setembro de 2022 às 09h15min, na qual cada proponente poderá se 
fazer representar por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada através de carta ou procuração com firma 
reconhecida. Nessa ocasião, toda a documentação constante nos envelopes será rubricada pelos membros da 
Comissão de Licitações e pelos representantes das proponentes presentes permanecendo o envelope nº 2 – “Das 
Propostas” – rubricados nos fechos - em poder da Comissão. 

7.2.1. O exame da documentação do envelope no 1 será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, 
resultando a habilitação ou inabilitação da proponente. 
7.3. Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de abertura da proposta – envelope no 2. A 
proponente inabilitada receberá de volta seu envelope de proposta intacto, mediante recibo ou declaração 
constante na ata, caso declarar a desistência de eventuais recursos. 
7.4 As propostas serão julgadas pelo seu valor global. 
7.5. Abertas as propostas, serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas providências posteriores 
ou prorrogação em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. Também não será admitida 
desistência da proposta após a fase de habilitação. 
7.6. Em cada fase de julgamento, serão realizadas tantas reuniões públicas quantas forem necessárias. 
7.7. A análise das Propostas, envelope nº 2 - será efetuada pela Comissão permanente de licitação.  
7.8. Após análise e avaliação das propostas, a Comissão Permanete de Licitação declarará vencedora a 
proponente que, tendo atendido a todas as exigências do edital, tiver apresentado a melhor proposta, de acordo 
com o modelo do anexo II. 
7.9. O não comparecimento de qualquer representante não impedirá a efetivação da reunião de abertura das 
propostas, não cabendo aos ausentes o direito a qualquer reclamação, salvo recurso no prazo legal. 
7.10. Serão avaliadas e classificadas as propostas com base nos critérios e pesos  e quantidades de pontos da  
seguinte  tabela: 
7.11. Das reuniões de abertura e julgamento da habilitação e das propostas, serão lavradas atas circunstanciadas, 
contendo o registro de todas as ocorrências, impugnações ou protestos porventura havidos, os quais serão 
assinados pelos membros da Comissão e pelos proponentes presentes, quando for o caso. 
7.12.  É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da seleção, a promoção de diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, podendo, se for o caso, realizar entrevista com 
os licitantes. 
7.13. Caso a proponente não desista formalmente de eventuais recursos, as propostas dos licitantes não 

habilitados, constantes no envelope no 2, permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes devidamente 
fechados e rubricados pelos membros desta e pelos representantes das proponentes até o término final do prazo 
recursal, findo o qual serão devolvidos aos concorrentes inabilitados. 
7.14. Ao licitante que aceitou sem objeção o presente Edital e que venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou 

irregularidades, tal alegação terá efeito de representação, sendo processada nos moldes da Lei Federal no 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
7.15. O não comparecimento de qualquer dos licitantes participantes às reuniões convocadas pela Comissão de 
Licitação, não impedirá que estas se realizem. 
 
8. RECURSOS 

8.1. Os recursos deverão obedecer ao disposto no Art 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
9.1 - Preparar o solo, com seus equipamentos, transporte e aplicação de insumos e todas as demais atividades 
correlatas necessárias a implantação de sua cultura.  
9.2 - Fazer uso da terra dentro das técnicas recomendadas e executar o manejo somente na área agricultável.  
9.3 - O arrendatário(a) deverá permitir o acesso da fiscalização da Prefeitura, a qualquer momento, em especial no 
uso de insumos modernos e agrotóxicos;  
9.4 - Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, adequados à 
execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes;  
9.5 - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 
bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços 
decorrentes desta licitação;  
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9.6 - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal, 
impostos e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços;  
9.7 - O arrendatário(a) deverá cumprir a Legislação Ambiental, sendo este(a) o único(a) e exclusivo(a) responsável 
por qualquer crime ambiental que possa ser cometido durante a execução do objeto da licitação, isentando o 
Município de Canoinhas de co-responsabilidade.    
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. O presente Edital e seus Anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado em um dos 
documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido. 
11.2. Para os casos omissos no presente Edital, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e das 
demais disposições legais aplicáveis ao caso. 
11.3. O Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias ao interesse público e de anular 
ou revogar em todo ou em parte a presente licitação. 
11.4. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico da Prefeitura do 
Município de Canoinhas – www.pmc.sc.gov.br no link governo/licitacoes. 
11.5. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura do Município e 
Canoinhas, no horário de expediente da Prefeitura, pelo telefone (47) 3621-7705; 

 
 
 
 
 

Canoinhas, SC 11 de Agosto de 2022. 
 
 

 
CELIO GALESKI 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
  

 
Visto 
 
            WINSTON BEYERSDOFF LUCCHIARI 
                            Assessoria Jurídica 

 

http://www.pmc.sc.gov.br/
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC 

 

 
Formulário padrão – Proposta 
Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° PMC 06/2022 
 
Proponente:_______________________________________________________________________________ 
 
Rua:________________________________________________N°____________________Cx.postal:_______ 

Cidade:___________________________________________Estado:_______________CEP:______________ 

Telefone:____________________________________Fax:__________________________________________ 

CNPJ/CPF:__________________________________Inscrição Estadual/RG:___________________________ 

 

 

AREA AGRICULTÁVEL 
QUANTIDADE DE SACAS DE 

SOJA OFERTADAS POR 
ALQUEIRE. 

 
VALOR  OFERTADO POR  ALQUEIRE. 

( BASE INFOAGRO VALOR MÉDIO DO MÊS DE 
MAIO DO CORRENTE ANO, SACA DE SOJA 

INDUSTRIAL 60 KG  PAGO AO PRODUTOR R$ 
183,27) 

 

VALOR TOTAL DA 
PROPOSTA 

 

16,44 alq. 49,4 R$   R$   

 

 

 

Declaramos estar cientes das condições exaradas no Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° PMC 06/2022 
as quais ficamos subordinados. 
 
Em _____/_____/2022. 
 

________________________________________________ 

Identificação da razão social da empresa e assinatura do representante legal. 
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ANEXO - III 
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
À Comissão de Licitações  
Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 06/2022 
  
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que:  
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n. 9.854/99, 
que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir 
de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).  
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes 
neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que 
possuimos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive 
com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.  
4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 
instaurados por este Município,que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)................................................, 
Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja 
função/cargo é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela 
assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.  
5) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores 
ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.  
6) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula 
Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).  
7) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo 
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja 
encaminhado para o seguinte endereço:  
 
E-mail:  
Telefone: ( )  
8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 
Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.  
9) Em atendimento à vedação disposta no Artigo 18, XI, Lei Federal 13.898/2019, declaramos que não possuímos 
no quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista.  
10) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 
n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de 
Preços/contrato, referente à Concorrência Pública n.º Nº PMC 06/2022 e todos os atos necessários ao 
cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de 
Preços/Contrato.  
11) Nome da Empresa ou Pessoa Física ......................................, CNPJ ou CPF nº .........................., sediada ou 
residente (Endereço Completo), declara que tomou conhecimento de todas as informações necessárias e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações previstas no objeto da presente licitação, estando, portanto, 
em condições de apresentar a sua Proposta de preços.  
12) Nome da Empresa ou Pessoa Física ......................................, CNPJ ou CPF nº .........................., sediada ou 
residente em (Endereço Completo) ....................., Declara para todos os fins de direito, que dispõe dos seguintes 
equipamentos, os quais serão utilizados na implantação, manutenção e colheita da cultura a ser cultivada:  
13) Xx Trator Agrícola;  
14) Xx Pulverizador tratorizado;  
15) Xx semeadora/adubadora;  
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16) Xx Colheitadeira  
17) Inserir acima o número de equipamentos disponíveis.  
 

..............................................................................., ........, ...................................de 2022.  
 
 

Local e Data 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
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ANEXO IV 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO N.º 00/2022 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA. 
 
Aos xx (XXXXXXXXX) dias do mês de janeiro do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE 
SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  83.102.384/0001-80, com  sede à 
Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de CANOINHAS-SC,  neste  ato  representada por  seu  
Secretário de Desenvolvimento Rural,  Sr. Celio Galeski, brasileiro, casado, residente  e domiciliado, à Rua 
xxxxxxxxxxxx, xxx, Bairro xxxxxxxxxx, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º xxx.xxx.xxx -xx e RG 
n.º x.xxx.xxx SSP/SC, no final  assinado, doravante denominado simplesmente ARRENDADOR, e de outro lado, A 
EMPRESA XXXXXXXX XXXXX, Pessoa Jurídica de direito privado, CNPJ 00.000.000/0000-00, situada  à Rua 
XXXXXXXXXX, n.º, Bairro, na cidade de xxxxxxxxxxxx, UF, neste ato representada por seu xxxxxxxxxxx, Sr. 
Xxxxxxxxxxxxxx Residente em xxxxxxxxx, UF, doravante denominado ARRENDATÁRIO(A), resolvem celebrar o 
presente instrumento de CONTRATO DE LOCAÇÃO, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O PERMITENTE é o legítimo proprietário do imóvel Rural, localizado no 

lugar denominado Barreiros, à direita da SCT 280, sentido Canoinhas/Porto União, área de 16,44 alqueires, para o 
plantio exclusivamente de culturas anuais ou raízes ou tubérculos, disponibilizada pelo Município de Canoinhas, 
composta das matrículas 31.243 e 31.243, e através do presente instrumento cede o referido imóvel para uso 
exclusivo do(a) arrendatário(a). 
Parágrafo Único – O imóvel objeto da presente locação será destinado para o plantio de cereais ou raízes ou 
tubérculos, mediante remuneração por safra. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DO(A) ARRENDATÁRIO(A) – O(a) arrendatário(a) 
compromete-se a: 
1 - Preparar o solo, com seus equipamentos, transporte e aplicação de insumos e todas as demais atividades 
correlatas necessárias a implantação de sua cultura.  
2 - Fazer uso da terra dentro das técnicas recomendadas e executar o manejo somente na área agricultável.  
3 - Permitir o acesso da fiscalização da Prefeitura, a qualquer momento, em especial no uso de insumos modernos 
e agrotóxicos;  
4 - Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, adequados à execução 
dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes;  
5 - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem 
como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços 
decorrentes desta licitação;  
6 - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal, impostos 
e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços;  
7 - Cumprir a Legislação Ambiental, sendo este(a) o único(a) e exclusivo(a) responsável por qualquer crime 
ambiental que possa ser cometido durante a execução do objeto da licitação, isentando o Município de Canoinhas 
de corresponsabilidade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO – O prazo de VIGÊNCIA do contrato será até XX/XX/20XX, podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) 
meses.  
Parágrafo Primeiro - No interesse público, o município poderá exigir a desocupação de parte ou de toda a área 
disponibilizada à Contratada e essa desocupação ocorrerá tão logo seja colhida a safra plantada daquela área 
específica. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – A remuneração pela utilização da área será de R$ 00.000,00 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), da seguinte forma:  
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AREA AGRICULTÁVEL 
QUANTIDADE DE SACAS DE 

SOJA OFERTADAS POR 
ALQUEIRE. 

 
VALOR  OFERTADO POR  ALQUEIRE. 

( BASE INFOAGRO VALOR MÉDIO DO MÊS DE  XXX 
DO CORRENTE ANO, SACA DE SOJA INDUSTRIAL 

60 KG  PAGO AO PRODUTOR R$ XXX ) 
 

VALOR TOTAL DA 
PROPOSTA 

 

16,44 alq. 49,4 R$   R$ xxxx 

 
1.1 O preço foi e será indexado pelo site infoagro.sc.gov.br na aba preços/preço produtos/preço produtos mês 
sc/subgrupo produtor/classe produto soja/ ano corrente mês de XXX, no ano de 20XX resultou o valor médio da 
saca em  R$ XXX. 
1.2 A remuneração pela utilização da área será de no mínimo R$  XXXXXX ( 49,4 sc soja/alqueire X 16,44 ALQ X 
R$ XXXX = R$ XXXXXX). 
1.3 - O(a) arrendatário(a) deverá realizar o pagamento da Permissão do uso em até 10 dias uteis após a 
assinatura do contrato. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  
1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pelo servidor ___________________, lotado na 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, nomeado pela portaria ______________, com autoridade para exercer em 
nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.  
2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa CONTRATADA, a substituição dos equipamentos, 
serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com o atendimento com segurança ao público, cabendo 
à CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à 
extensão do prazo final de execução dos serviços.  
3 - A CONTRATADA só poderá iniciar o atendimento após assinatura do respectivo Contrato.  
4 – Compete à fiscalização da concessão pela equipe designada pela CONTRATANTE, entre outras atribuições:  
4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas legais e adequação dos procedimentos e 
materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.  
4.2 - Ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes do imóvel cedido em forma de concessão.  
4.3 - Encaminhar à CONTRATANTE o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a 
serem aplicadas à CONTRATADA.  
5 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.  
 
CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  
1 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
1.1 - advertência;  
1.1.1 - A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;  
1.1.2 - A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 
ao desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais severa.  
1.2 - multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 
seguintes hipóteses:  
1.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a 
prestação dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso 
injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos 
poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
1.2.2 - 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 
irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) 
dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, 
configurando-se inexecução do contrato.  
1.2.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
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1.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 
não superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos 
promovidos pela Administração, para as condutas a seguir discriminadas:  
1.3.1 - recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  
1.3.2 - não mantiver sua proposta;  
1.3.3 - abandonar a execução do contrato;  
1.3.4 - incorrer em inexecução contratual.  
1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para 
as seguintes condutas:  
1.4.1 - fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
1.4.2 - apresentar documento falso;  
1.4.3 - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
1.4.4 - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo;  
1.4.5 - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
1.4.6 - tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
1.4.7 - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial infrações à ordem econômica;  
1.4.8 - tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
2 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.  
3 - As sanções previstas nos itens 1.1, 1.2.3 e 1.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas 
nos incisos 1.2.1 e 1.2.2.  
4 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa 
Catarina, para a devida averbação.  
5 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela CONTRATADA ou, se 
insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
6 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de Canoinhas.  
7 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir a CONTRATANTE dos 
prejuízos, não eximindo a CONTRATADA do dever de integral indenização, caso a referida sanção pecuniária seja 
insuficiente à recomposição total do dano experimentado.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 8.666/93, Lei Municipal 4.199/07, 
Lei Federal 8.987/95 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público 
(coletivo), sendo que eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão 
solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do 
Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de 
conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse 
público (coletivo) a ser protegido/tutelado.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PLANO DE SAFRA  
O(a) arrendatário(a) deverá apresentar Plano de Safra de cada cultura que pretende implantar, que será dirigido à 
Secretaria Municipal de Agricultura.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  
O contrato poderá ser rescindido por infração de qualquer de suas cláusulas ou nas hipóteses da Lei 8.666/93.  
Parágrafo Único – Em caso de rescisão do contrato ou não renovação, a Administração terá o prazo de 30 dias 
para retirada das benfeitorias que podem ser removidas, sem danificar o imóvel.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA    
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Rescindido o Contrato, a LOCATÁRIA deverá restituir o bem imóvel para o arrendador, integralmente desocupado e 
em perfeitas condições de uso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente contrato, renunciando as partes contratantes, a qualquer outro que tenham ou venham a 
ter, por mais especial ou privilegiado que seja.  
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual 
teor, que é assinado pelas partes Contratantes e testemunhas. 

 
 

 
 
 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CANOINHAS                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
CELIO GALESKI                                                                                                              XXXXXXXXXXXXXXX  
  
 
 
Visto:  
Assessoria Jurídica  
 
 
 
TESTEMUNHAS:           _____________________                                  __________________________  
                                      Nome:                                                                 Nome:  
                                       CPF:                                                                   CPF: 


