
 
Documento de Formalização de Demanda 

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

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

 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS 
ESTACIONÁRIAS, POR UNIDADE, INCLUINDO TRANSPORTE E RECICLAGEM E/OU 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, BEM COMO 
OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – CLASSE II “A” E “B”NA ÁREA URBANA DO 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC. 

Justificativa: Considerando que a geração de resíduos pelas diversas atividades 
humanas constitui-se em um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais; 

Considerando que a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos devem ser 
realizados de forma adequada visando sempre à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

Considerando que a limpeza urbana exerce papel de destaque na crescente demanda 
da sociedade. Do ponto de vista sanitário destaca-se a veiculação de doenças resultantes da 
proliferação de vetores e animais peçonhentos em depósito irregulares de entulhos nas ruas ou 
em terrenos baldios; 

Considerando o regramento da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano 
Municipal de Saneamento Básico; 

Considerando a necessidade do Município de Canoinhas promover a adequada 
destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, bem como outros resíduos urbanos de 
classe II A e B, provenientes de instalações e espaços públicos e também da limpeza urbana do 
município de Canoinhas/SC. 

Diante o exposto, devendo a administração pública oferecer à população, um serviço 
adequado, eficiente, seguro e contínuo, justifica-se a elaboração deste processo licitatório – 
REGISTRO DE PREÇOS. 

 
Especificações do Objeto: 

Descrição Quantidade 
Consiste na Locação de caçambas estacionárias por unidade, para 
a realização de acondicionamento, incluso transporte, reciclagem 
e/ou destinação final dos resíduos sólidos de construção civil, bem 
como outros resíduos sólidos urbanos da classe II – A e B. 
Esses resíduos são provenientes de instalações e espaços públicos 
e também da limpeza urbana do município de Canoinhas/SC. 

25 caçambas com 
capacidade de 05 m³ 
cada. 

Informações adicionais: 

O Servidor Edmar Gonçalves Padilha Jr, será o responsável pelo recebimento dos 
produtos/serviços a serem adquiridos. 

____________________________________ 
Agostinho Machado Filho 

Secretário Municipal de Meio Ambiente. 


