
 

 

Documento de Formalização de Demanda 

  

De: Secretaria Municipal de Administração 

Para: Departamento de Licitações. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS NOVOS, ANO E MODELO NO MÍNIMO 

2022, COR BRANCA, CABINE DUPLA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV, A SEREM UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA DE MUNICÍPAL DE HABITAÇÃO E PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS. 

JUSTIFICATIVA SECRETARIA DE HABITAÇÃO: Que a secretaria de Habitação atualmente conta com um 
carro de Hatch de cinco lugares e temos demanda de transporte de matérias  e também dos servidores que 
fazem estudo social, para as famílias atendidas pela secretaria de habitação, que só seriam possível 
atender com um carro utilitário, o município conta com uma quantidade baixa de veículos utilitários 
disponível que dificulta o empréstimo para secretaria de habitação, com a demanda de transporte de 
materiais a compra de um carro utilitário se faz necessário pela secretaria de habitação para continuar os 
atendimentos.  
 
JUSTIFICATIVA SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Há a necessidade no setor de iluminação pública, da 
engenharia de se deslocar para fiscalização do serviço terceirizado de iluminação pública, para elaboração 
de projetos e de levantamentos de novos pontos a serem instalados em campo, transporte de ferramentas 
ou materiais, ou serviços correlatos.  
O setor de Iluminação Pública possui um veículo utilitário a disposição, adquirido em 2017, para atividades 
relacionadas a manutenção, e o mesmo vem sendo utilizado frequentemente pelos eletricistas efetivos da 
prefeitura para serviços e manutenções necessárias, e muitas vezes o mesmo está em uso, impossibilitando 
o uso pela engenharia para as atividades necessárias. 

Assim, necessita-se da aquisição de veículo, utilitário, para atendimento das demandas deste setor. 

Especificações do Objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

01 

Veículo utilitário novo, primeiro emplacamento em nome da 

Prefeitura de Canoinhas, ano e modelo no mínimo 2022, na 

cor branca, cabine dupla para cinco pessoas potência 

mínima de 85 cv flex, air bag mínimo duplo, ar condicionado, 

direção hidráulica ou elétrica, rádio, freios ABS, protetor de 

caçamba e Carter, capota marítima, vidros elétricos, rodas 

de no mínimo 15 polegadas. Garantia de no mínimo 12 

meses. 

02 R$ 113.400,00 R$ 226.800,00 

  
Informações Adicionais:  
Considerando o Memorando 13.639/2022 - Abertura de PL aquisição de veículo 
novo e Memorando 17.629/2022 - Aquisição de Veículo Utilitário de objeto idêntico para as 
secretarias de Habitação e Planejamento, solicito abertura de processo licitatório 
multientidade para aquisição dos veículos utilitários, conforme documentações anexas e 
despachos realizados nos respectivos memorandos.  
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 dos veículos, objetos deste Edital, a servidora Tamires Vaz 
Loika da Secretaria de Habitação e o servidor Adilson Eduardo Sobczack responsável pelo Setor 
de Iluminação Pública. 
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. 
  
 

https://app.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=FDA06E4404FEA44A20D06A87&itd=1&gr=1&origem=mention&s=canoinhas
https://app.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=FDA06E4404FEA44A20D06A87&itd=1&gr=1&origem=mention&s=canoinhas
https://app.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=CBA04D92EA28B3F47E0F060C&itd=1&gr=1&origem=mention&s=canoinhas
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DIEGO RAFAEL ALVES 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 


