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ANEXO I  
PROJETO BÁSICO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2022 
 
OBJETO: 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 
PRAZO DETERMINADO. 

 
1. DA ÁREA 
1.1 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. 
 
2. DO SOLO 
2.1 Os solos acima serão entregues pelo município no estado em que se encontram, sendo de responsabilidade do(a) 
licitante vencedor(a) a preparação do mesmo, com seus equipamentos, transporte e aplicação de insumos e todas as 
demais atividades correlatas necessárias a implantação de sua cultura. 
2.2 O(a) arrendatário(a) se compromete a fazer uso da terra dentro das técnicas recomendadas e executar o manejo 
somente na área agricultável. 
2.3 O(a) arrendatário(a) deverá fazer o manejo da terra dentro das técnicas conservacionistas de solo. 
 
3. DO PLANO DE SAFRA 
3.1 O(a) arrendatário(a) deverá apresentar Plano de Safra das culturas que pretende implantar, à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural após a assinatura do contrato. 
 
4. DO PREÇO E PAGAMENTO 
4.1 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. 
4.2 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). 
 
4.1.1 – DO CÁLCULO DO VALOR PARA REMUNERAÇÃO: 

 

Área 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$ 180,78). 

 

Valor total da 
proposta. 

 

16,44 alq 49,4 R$ 183,27 R$ 148.840,16 

 
4.1.1.1 O(a) arrendatário(a) deverá realizar o pagamento da Permissão do uso em até 10 dias uteis após a 
assinatura do contrato. 
 
5. DA TERCEIRIZAÇÃO 
5.1 O arrendatário(a) não poderá ceder a área à terceiros. 
 
6. PRAZOS 
6.1. O prazo de vigência do contrato será até 31/06/2023, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da 
Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. 
6.2. 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. 
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7. DA FISCALIZAÇÃO 
7.1  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural acompanhará o plantio, tratos culturais e colheita. 
7.2  O arrendatário (a) deverá permitir o acesso da fiscalização da Prefeitura, a qualquer momento, em especial no 
uso de insumos modernos e agrotóxicos; 
 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO(A) ARRENDATÁRIO(A) 
8.1 - Preparar o solo, com seus equipamentos, transporte e aplicação de insumos e todas as demais atividades 
correlatas necessárias a implantação de sua cultura. 
8.2 - Fazer uso da terra dentro das técnicas recomendadas e executar o manejo somente na área agricultável. 
8.3 - O arrendatário(a) deverá permitir o acesso da fiscalização da Prefeitura, a qualquer momento, em especial 
no uso de insumos modernos e agrotóxicos; 
8.4 - 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; 
8.5 - 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; 
8.6 - 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; 
8.6 - 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. 
 

 
Célio Galeski 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural 


