
 

 

 

                            Documento de Formalização de Demanda 

 

 

De: Setor de Compras 

 

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

 

Objeto: Cargas de gás P13 e P45 

 

Entidade interessada: Multientidade 

  

Justificativa: Tendo em vista a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações da utilização de 
cargas de gás para a confecção e preparo de refeições nas unidades escolares, Centro de Atenção 
Psicossocial, Cozinha Comunitária, Casa de Passagem Nova Canaã, Casa Lar do Idoso, Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes e para a produção de café servido nos 
departamentos de diversas secretarias, fundos e fundações, é necessário que o Município de 
Canoinhas possua licitação de Registro de Preço para aquisição de itens destinados a atender essa 
demanda a cada período de 12 meses. 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, também justificamos o aumento da quantidade do 
item carga de gás P45 conforme estimativo informado no memorando Memorando 16.693/2022 - 
Estimativa para Aquisição de gás P45 e P13 da Secretaria de Educação e considerando que as demais 
entidades também utilizam. Informamos que os itens citados em anexo constam no Processo Licitatório 
PR103/2021 que terá seu vencimento dia 05/10/2022. 

Especificações do Objeto: 

ITEM 
UNIDAD

E 
MATERIAL QUANT. R$ UNIT R$ TOTAL 

01 Unid Cargas de gás GLP, P13 200 R$   R$   

02 Unid Cargas de gás GLP, P45 1000 R$   R$   

 
 

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 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: O objeto ora licitado deverá ser entregue na 
quantidade solicitada, mediante ordem/Autorização de Fornecimento em até 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar da solicitação, conforme a necessidade em diversos locais dentro do Perímetro Urbano e 
Rural do Município. Frete e demais despesas incluídos no preço.  
 
 
 

____________________ 
    DIEGO RAFAEL ALVES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 


