
 
 

Documento de Formalização de Demanda 

 
 

 
De: Secretaria Municipal de Obras 

 

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

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANOINHAS 

 

Justificativa: A Secretaria de Obras tem uma grande demanda de uso para escavadeiras, tanto no 
trabalho com rochas e material britado, quanto na limpeza de valetas, retirada de barranco, 
colocação de galerias, construção de pontes e outras atividades que dependem desta. Esta 
Secretaria conta atualmente com quatro escavadeiras, sendo que uma está alocada na atividade 
de retirada e carregamento de material nos cascalheiras, restando apenas tres para atender o 
município nos trabalhos descritos acima, sem contar quando da necessidade de uma ou mais 
destas precisar parar para realização de revisão ou manutenção, quando deve-se garantir a 
continuidade do serviço que estava sendo realizado pela mesma. Por estes motivos, existe a 
necessidade de terceirização de parte deste serviço, para ajudar a suprir esta demanda. 

Quanto aos objetos, após decisão do Tribunal de Contas (Processo @LCC 21/00362652), não foi 
permitida a licitação por horas, por isto foram colocados os itens por atividade realizada por cada 
máquina, permitindo assim o controle pontual de cada serviço realizado. 

Para a definição destes objetos, foi usada como referência a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), adaptada conforme os serviços para os quais 
estas máquinas serão necessárias. 

Quanto à quantidade de cada item, como se trata da primeira licitação desta natureza (tendo as 
atividades como objeto, ao invés das horas), foram consideradas as atividades durante o ano com 
as máquinas, quando no regime de horas, e convertidas aproximadamente nas quantidades 
por empreitada. 

 

Especificações do Objeto: 
 

Descrição: Quantidade 

 
 

Devido à complexidade dos objetos, estes estão listados no Termo de Referêncio e em anexo. 

 

 
 



 
 

 
  

 

Informações Adicionais: 

 
 

Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidor da Prefeitura Municipal de 
Canoinhas, devidamente designado para este fim, com autoridade para exercer toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e fiscalização, anotando em registro próprio, todas as 
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 
na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Este mesmo fiscal responsável fará a medição 
e/ou contagem de cada serviço, para lançamento em planilha, ou outra ferramenta de 
acompanhamento. Este reportará as atividades realizadas para o fiscal administrativo, que 
compilará e arquivará estas informações. Este último será o Senhor Nelson Varela de Oliveira e 
Marco Angelo Golanovski 

 
A CONTRATADA tem até 24 horas para início das atividades, após recebimento da Ordem de 
Serviço. O prazo para término desta pode variar devido à natureza de cada atividade, mas pode 
ser inferido conforme a descrição dos objetos no Termo de Referência, cabendo ao fiscal 
designado para aquela demanda verificar se a atividade está sendo realizada em tempo hábil. 

 
 
 
 
 

Edmilson Luiz Verka 
Secretário de Obras 


