
 
 

 

Documento de Formalização de Demanda 

  

De: Secretaria Municipal de Planejamento 

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

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços relativos à manutenção 
preventiva e corretiva em 03 (três) elevadores sociais, conforme condições, especificações 
e quantitativos definidos no termo de referência. 

Justificativa: O Município de Canoinhas busca, neste caso, suprir a carência de mão de 
obra própria para a realização de atividades que fogem aos seus objetivos principais, pois 
não dispõe em seu quadro de pessoal, de profissionais capacitados e habilitados para 
suprir a demanda de atividades referentes aos serviços contínuos de manutenção 
preventiva e corretiva de elevadores. A ausência de manutenção pode vir a oportunizar 
defeitos de funcionamento ocasionando a impossibilidade de cumprimento de leis de 
acessibilidade para atendimento ao público, e também, colocando os usuários destes 
equipamentos em situação de risco de acidentes. 

Além disto, há a solicitação do CREA-SC para o cumprimento do disposto nos artigos 59 
e parágrafos e 60 da referida Lei, qual seja, a apresentação de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) de empresa ou profissional registrado no CREA e autorizado 
pela Prefeitura para a realização dos serviços de manutenção/inspeção periódica de 
elevadores conforme Decisão Normativa 036/91 do CONFEA. . 

Especificações do Objeto: 

Descrição: Quantidade Valor Unitário Valor Total 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 

ELEVADORES, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA 
36 1.014,00 R$ 36.504,00 

HORA DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO 

CORRETIVA ATRAVÉS DE CHAMADO TÉCNICO 
72 R$75,23 R$6.018,40 

  
Informações Adicionais: Anexo segue Termo de referência e planilha orçamentária. 
Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a 
serem adquiridos: Adilson Eduardo Sobczack. 

Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: Conforme termo de referência.  
Prazo para execução da obra a ser licitada: Conforme termo de referência. 
  
 
 

_________________________________________________ 
JOÃO ENGELBERTO LINZMEIER 

Secretário Municipal de Planejamento 


