
 

 

 

                            Documento de Formalização de Demanda 

 

 

De: Setor de Compras 

 

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

 

Objeto: Limpeza e Desinfecção de caixas de água 

 

Entidade interessada: Multientidade 

  

Justificativa: De acordo com o Art. 31, Inc. V do Decreto Estadual Nº 30.436/1986, nas unidades de 
Ensino, os serviços de limpeza de caixa de água deverão ser executados com periodicidade semestral. 
Sendo assim, considerando que o Município possui aproximadamente 100 (cem) caixas de água 
espalhadas nas suas diversas unidades há necessidade de contratar Empresa que execute os serviços 
com tal periodicidade. Além desses locais também há, na sede dos outros fundos e fundações, caixas 
de água instaladas que também demandam serviço de limpeza, e por esse motivo deve ser lançado o 
processo licitatório. 

 

Especificações do Objeto: 

MATERIAL QUANT. 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 1.000 e até 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, 
Fundações, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, Escolas de Educação Básica, 
Centros de Educação Infantil e Unidades de Saúde, situados no Perímetro Urbano do Município 
de Canoinhas-SC, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à 
execução dos serviços. 

 

130 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 1.000 e até 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, 
Fundações, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, Escolas de Educação Básica, 
Centros de Educação Infantil e Unidades de Saúde, situados no Perímetro Urbano do Município 
de Canoinhas-SC, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à 
execução dos serviços. 

 

35 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, Fundações, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, Escolas de Educação Básica, Centros de Educação 
Infantil e Unidades de Saúde, situados no Perímetro Urbano do Município de Canoinhas-SC, 
incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos 
serviços. 

 

40 



Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade para 
até 1.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, Fundações, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do município de Canoinhas-SC 
com deslocamento de até 20 km, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e 
produtos necessários à execução dos serviços.   

 

55 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 1.000 e até 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, 
Fundações, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do 
município de Canoinhas-SC com deslocamento de até 20 km, incluindo o fornecimento de todos 
os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços.   

 

12 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, Fundações, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do município de Canoinhas-
SC com deslocamento de até 20 km, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e 
produtos necessários à execução dos serviços.   

 

20 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade para 
até 1.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, Fundações, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do município de Canoinhas-SC 
com deslocamento de 21 até 45 km, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e 
produtos necessários à execução dos serviços.   

 

34 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 1.000 e até 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, 
Fundações, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do 
município de Canoinhas-SC com deslocamento de 21 até 45 km, incluindo o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços.  

 

10 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, Fundações, 
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do município de 
Canoinhas-SC com deslocamento de 21 até 45 km, incluindo o fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. 

10 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade para 
até 1.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, Fundações, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do município de Canoinhas-SC 
com deslocamento acima de 45 km, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e 
produtos necessários à execução dos serviços.  

 

20 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 1.000 e até 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, 
Fundações, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do 
município de Canoinhas-SC com deslocamento acima de 45 km, incluindo o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. 

 

10 

Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água – com capacidade 
superior a 3.000 litros, instaladas em prédios públicos da Prefeitura, Fundos, Fundações, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, situados na Zona Rural do município de Canoinhas-
SC com deslocamento acima de 45 km, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e 
produtos necessários à execução dos serviços. 

 

10 

 

Informações Adicionais: Anexo termo de referência. 
 
Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a serem 
adquiridos: Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela 



 

 

 

fiscalização da execução da entrega do equipamento, objeto deste Edital os servidores lotados na 
Secretaria que solicitar o produto, de acordo com a portaria 1.088/2021, aos quais compete o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor de cada 
Secretaria, Fundo ou Fundação, as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato. 
 
Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: Os serviços deverão executados após receber a 
Autorização de Fornecimento que será emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
mediante solicitação do órgão ou fundo interessado. O prazo para a execução dos serviços objeto 
desta licitação será de no máximo 15 (quinze) dias consecutivos a contar da emissão da ordem de 
serviço.  
 
 
 
 

_________________________________________________ 
    DIOGO CARLOS SEIDEL 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 

 


