
 

 

 

                            Documento de Formalização de Demanda 

 

 

De: Setor de Compras 

 

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

 

Objeto: Cargas e fardos de água mineral  

 

Entidade interessada: Multientidade 

  

Justificativa: Justificamos a aquisição das cargas e fardos de água mineral, pelo fato da indiscutível 
essencialidade da mesma para os seres vivos. É de direito do trabalhador que sejam oferecidas  
condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho e neste sentido, é obrigação das empresas 
prover água potável para o consumo dos empregados, em condições higiênicas. A legislação  
determina que o fornecimento da água para beber seja por meio de copos individuais ou bebedouros 
de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios, entre outras 
exigências  e para consumo em reuniões, eventos e serviços externos onde não há bebedouros 
disponíveis. Justificamos as quantidades dos itens solicitados através de relatório de demonstrativo de 
itens onde demonstram as quantidades adquiridas do processo realizado no ano de 2021 e utilizado 
nos anos de 2021 e 2022. Informamos que os itens citados nos anexos constam no Processo 
Licitatório PR101/2021 que terá seu vencimento dia 15/10/2022. 

 

Especificações do Objeto: 

 

 
 

Informações Adicionais: Anexo termo de referência. 
 

 
ITEM 

QUANT. ESTIMADA 12 MESES DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

PREF F.M.S F.M.A.S FUNR. 
 

F.I.A. 
 

F.M.D.R F.M.E F.M.C 

 
 

01 5.000 1000 400 100 ---- ---- 100 100 
Cargas de água mineral com 
20 litros 

R$   

02 50 30 50 20 ---- ---- 50 10 

Fardos de água mineral sem 
gás, contendo 12 frascos com 
500 ml. cada 

R$   



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 009/2022, aos quais compete 
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: As cargas de água deverão ser entregues 
semanalmente, em todas as Secretarias, Escolas, CEIs e outros, prédios dos Fundos e Fundações 
Municipais (Unidades de Saúde, UPA, CREAS, CRAS e Outros) Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, 
Terminal Rodoviário e outros. O dia da semana para as entregas será definido em função da logística 
da detentora da ata de registro de preços. Porém, após definido o dia da semana para as entregas, 
este não poderá ser alterado sem autorização da Administração Municipal. Os fardos de água mineral 
deverão ser entregues no prazo de 05(cinco) dias após o envio da Autorização de Fornecimento em 
diversos locais no perímetro urbano do Município de Canoinhas. 
 
 

____________________ 
    DIEGO RAFAEL ALVES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 


