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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

1 I 48R. 20"

Of, nO 085/17 _GPC Carazinho, 07 de abril de 2017,

Excelentíssimo Senhor.

Ver. Estevão De loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OPI044J2017

Senhor Presidente'

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia xerográfica de expediente

recebido da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas,

contendo as informações solicitadas acerca do recolhimento de lixo no Município de

Carazinho

Atenciosamente,

WWW.c.fOz;nho •••. gov.br
Avenida Flores da Cunha, n"1l64, C.nlrO

T.lefone' {54133~1_2S9g I é_mail' profeitura@c.razinho,rs,gov.b'



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO
E OBRAS PÚBliCAS

MEMO n2 . 083/2017

DATA : 06/04/2017
DE : Secretaria Municipal de PI.mej<lmento, Urb<lnismo e Obras Públlc<ls

PARA - : Secret<lria Municipal da Administração

REFERÊNCiA : Resposta <10Pedido de Informações - OP 044/2017

Prezado Secretário:

Em atenção ao pedida de informações constante do Ofício 044/2017, de

autoria do vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo, enc<lminhamos em anexo

Informação MVR 04/2017, expedida pelos servidores Marli 1. van Riel e Tarso Cadore,

contendo as informações solicitad<ls.

Atenciosamente,

MJ;r~-<M'~js da Silva Meyer,
secretáha Municipal de Planejamento,

Urbanismo e Obras públicas.

Av. fi"" d. Cuoh,. iH' _ [ontco - ca",;nho RI - [e",99.500-000
Tel. p"f.: (54)33311699



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Setor de Arquitetura e Engenharia

/ i I

~

INF. SEPLAN MVR04/2017

De: Marli T. van Riel
Para: Maria Martins da Silva Meyer

Secretária do Planejamento
Assunto: Ref. Of.nº. 044/2017

INFORMAÇÃO

Em atendimento ao Of. nO. 044/2017 da Cãmara Municipal de Carazinho, referente ao

pedido de informação do Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo, informamos que:

1, Cópia, na íntegra, "de capa a capa", do contrato do Município com a empresa responsável

pelo recolbimento de lixo no município, em anexo 01;
2. O gasto mensal nos últimos 3 (três) meses com o transbordo e destinação final em Aterro

Sanitário licenciado, Boletins de Medição referente aos períodos solicitados, em anexo 02;

3. As toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos - RSUmensalmente produzidas pelo município
de Carazinho, encontram-se descritas nos Boletins Medição (anexo 02);

4. Existe projeto executivo básico da nova célula de disposição final de Resíduos Sólidos do
Aterro Sanitário de Carazinho - RS, realizado pela empresa INFRA.GEO- Engenharia,
Geotecnia e Meio Ambiente Ltda. Porém, o V Comando Aéreo Regional se opÕe a
renovação da licença de operação para nova célula no Aterro Municipal (ofício nº
1999/SERENG_SCA/13927 - 01/09/2015, em anexo 03);
Estimativa orçamentária em anexo 04 e Prazo de operação do aterro em anexo OS.
A pesagem dos RSUé realizada, diariamente por caminhão carregado, em dois pontos de
pesagem _sementes Gol [Granja Oriental Ltda) e Sucatas Floresta Ltda. O responsável pelo
controle até o momento é o servidor Tarso Cadore, a partir de 20 de março de 2017 a
fiscalização passa a ser realizada por comissão designada por portaria nº 207 de 20 de ,_o

março de 2017 - anexo 06,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras públicas

Setor tie Arquitetura e Engenharia

Sendo o que tínhamos a informar, encaminhamos para a vossa apreciação e oos colocamos
a disposição de quaisquer dúvidas que eveotualmente possam surgir.

Carazinho. 04 de Abril de 2017 .

I
I

.t1",,/ ~,,,.•/:{,,,J
Marli T, van Riel
CRFA/RS 174.607



,--------"E"STTA"'D"O'"D"O"R'"IO""G"RA"'N"D"E'D"O"S"U"L----------,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

DIRETORIA DE L1ClTAÇOES

CONTRATO N° 283/2012

Origem: Processo Licitalório nO 09412012 Modalidade: Concorrência Pública n' 00412012.

o Municipio de Carezinho, representado pelo Prefeito Municipal, Sr AYLTON
MAGALHÃES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE a, de outro lado, a empresa
ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ n' 12.494.315/0001-
11, representada pelo Sr, I~an Luis Basso, CPF nO 475.175.300-20 e RG 3029153941, estabelecida na
Av. Juca Batista, nO 1231, sala 202, Cavalhada, CEP 91751-001, Porto AlegrelRS. Fone (51) 3249-
009013261-0220, e-mail: licitacoes@o:mgesaengenharis.com.br. doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, é celebrado o presente contrato de prestação de serviço de coleta de lixo, normal
e seletiva, Incluindo recolhimento, transporte e descarga na área destinada para depósito,
Aterro Sanitário de CarazlnhoJRS, vinculado ao edital CP n" 004-2012 e é proposta vencedora, que
se regeré pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: 00 OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de coleta de lixo, normal e

seletiva. incluindo recolhimenlo. transporte e descarga na érea destinada para depósito, Aterro
Sanitário de CarazinhoJRS, conforme projeto Msico anexo.

Clâusula Segunda: DO PRAZO
2.1. A duração dos serviços contratados será de 12 (dozo) meses, a iniciar-se em 11109/2012
finallzando em 10/09/2013, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por iguais ou menores
perlodos, nos termos do art. 57, inciso 11da Lei n' 8.665-93,

Cláusula Terceira: DO PREÇO
O valor mensal para o presente serviço" de R$ 74.064,34 (Setenta e quatro mil,

sessenla e quatro reais e lrinta e quatro centavos), sendo R$ 16.007,34 (Dezesseis mil, sete reais e
trinta e quatro centavos), para a coleta seletiva e R$ 58.057,00 (Cinquenta e oito mil, cinquenta e sele
reais), para a coleta Nonnal, totalizando um valor GLOBAL de R$ 8S8.n2,08 (Oitocentos e oitenta e
oito mil, setecentos e setenta e dois reais e oito centavos) para o perlodo de 12 meses, constante da
proposta vencedora da licitação. aceito pelo CONTRATADO. entendido esle como preço justo e
suficiente para a W execução do presente objeto,

Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com o cronograma da Tesouraria, respeitado
o prazo do art. 40. inciso XIV, allnea "aO,da Lei n" 8.665-93, a contar do recebimento da fatura acom-
panhada da planilha (boletim) de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscallzação do
contrato e pelo Secretário Municipal de Obras e Viação.
4.2 A planilha (boletim) de medição deverá Ser emilida mensalmente, ao final de 30 (trinta) dras.
4.3 O pagamento do preço contratado, pelos serviços efetivamente executados, serâ efetuado mensal-
menle por crédito em conta corrente no Banco do Brasil, Agência 4359-1, C/C n. 55156-2. em nome
da contratada ou, a critério da Administração, na Tesouraria, no prazo de 30 (trinta) dias. contados do
adimplemento de cada parcela objeto contratual, devidamente certificado pelo servidor encarregado da
fiscalização e gerenciamento do contrato.
4.4 Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nola fiscal/fatura, não podendo a
mesma ser protocolada antes do dia 28 do mês da prestação dos serviços.
li 1 ~ - O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licilação.
li 2 ~ - A partir do segundo mês da prestação dos serviços, o pagamento somente será efetuado se a
nota fiscal ou nota fiscal fatura estiver acompanhada dos seguintes comprovanlas devidamente
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quitados, já exigiveis, pertinentes ao wntrato, em original, cópia autenticada em cartório ou por
servidor, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:
4.4.1) mensalmente:
a) a guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
referente ao wntrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o número, data e
valor total das notas fiscais ou notas fiscais faturas ás quais se vinculam; e
b) a guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS juntamente com a
Relação de Empregados referentes ao contrato,
4.4.2) trimestralmente; Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.

Cláusula Quinta: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Owrrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo

INPC do perlodo, ou outro IMice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a contratada
wm juros de 0.5% ao mês, pro rata,

Serão processadas as retenções pravidenciárias nos termos da lei que regula a
matéria.

Cláusula Sexta: DA GARANTIA
O CONTRATADO deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art.

56, !i 1", da Lei federal n° 8,666193, wrTespondente a 5% do valor contratual anual atualizado.
Se a garantia for prestada em moeda wrrente nacional quando devolvida deverá sofrer

atualização monetária, pro-rata dia, pelo INPC , a contar da data do depósito até a da devolução. A
garantia somente será liberada após o recebimento definitivo do objeto.

Cláusula Sétima: DO RECEBIMENTO
Executados os serviços e estando de acordo com o previsto no edilal de licitação, na

proposla, nas dáusulas wnlratuais e, ainda, observada a legislaçáo em vigor, serão recebidos
mensalmente pela CONTRATANTE mediante atestado do responsável do Municlpio, designado para
lal finalidade.

Cláusula Oitava: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

4820108.07.15.452.0302.2072,333390039000000.0001

Ctáusula Nona; DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇOES

7.1 - Dos direitos
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
7.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e:
b) dar á CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
7.2.2.Constituem obrigações da CONTRATADA;
a) manter durante a execução do wnlrato, em compalibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;
c) assumir inteira responsabilidade petas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente
contrato:
d) Não Iransferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem, a prévia e expressa
anuência da Administração:
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e) Reparar, corrigir, rE>mover,reconstruir ou substituir, às suas expensas no todo ou em parte, o objeto
deste Contrato, E>mque se verificarem vlcios, defeitos ou incorrE>ções resultantE>s da prestação dos
serviços, sarvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, operação "'ou
manusE>io inadequado dos equipamE>ntos, nE>gligênciados usuários, casos fortuitos de força maior;
f) Arcar com todos os ônus necessários á completa prestação dos serviços, inclusive quanto á
nec:essidade de deslocamento de técnico da Administração, para certificação e aceitação do SE>rviço
oferecido junto à empresa Contratada:

g) Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração;
h) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à
Administração "'ou a tercE>iros, por SE>UStécnicos habilitados e credenciados, no local de prestação
dos SE>rviços;
i)A Contratada deverá adequar-se a todas as exigências ambientais impostas pelos órgãos dE>controle
de poluição ambiental e vigiláncia sanitária:
j) As penalidades aplicadas pelos órgãos dE>controle de poluiçM ambiental e vigilância sanitária, em
decorrência das obrigações assumidas no Contrato, serão arcadas pela Contratada:

I} A Contratada deverá adequar-se a todas as exigr!llcias impostas pelos 6rgãos governamentais
responsàvE>is pela segurança, higiene e medicina do trabalho:
m) A Contratada, durante a vigência do contrato, será a única responsável, PE>ranteterceiros, pelos
atos pralicados por seu pessoal e pE>louso dos E>quipamenlos, eximindo-se a Municipalidade de
quaisquer reclamações elou indenizações:
n) A Contratada deverá informar ou apresentar aos funcionários da Pre/. Mun. de Carazinho indicados
pela Fiscali",ção, sempre que solicitado, toda a orientação E>demais esclarecimentos referentllS à
execução dos serviços, bem como enviar todos os elementos e comunicações referentes á execução
do objeto contratual, por correspondência protocolada, á Diretoria do DepartamE>nto dE>Limpe",
Urbana:
o) A Contratada se obriga a pE>rmltlr,ao pessoal da Fiscali",ção, livre ac:esso aos seus dE>p6sitos,
oficinas, garagens e outras dependências, possibilitando a vistoria das instalaç1ies e também das
anotações relativas ás máquinas, ao pessoal e ao material, fornec:endo, quando solicitado, todos os
dados e elemE>ntos rE>ferentE>saos SE>rviços.
p) Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços prestados, de maneira idêntica apresentada na
nota de empenhO:
q) Apresentação dE>cópia dos seguintes documentos, quando solicitado: PPRA - Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - NR 09, LF 5514177 - Ministério do Trabalho E>Emprego: PCMSO-
Programa dE>Controle Médico de SaúdE>Dcupacional- NR 07, LF 6514177 - Ministério do Trabalho e
Emprago: LTCAT - Laudo Técnico das Condiçõas Ambientais de Trabalho - Lei 821311991 - INSS-
Instituto Nacional do Seguro Social.

Cláusula Décima: DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hip6tesE>sdos incisos I a XII, XVII e XVIII,

do art, 78. da Lei n" 8.566193:
b) Caso o CONTRATANTE julgar necessário ou quando da liberação na nova célula de

disposição final no Aterro Municipal E>stiverconcluida poderá rescindir o contrato anteriormente ao
prazo contratado:

c) amigavE>lmentE>, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de
licitação, dE>sdeque conveniente para o CONTRATANTE:

d) judicialmente, nos termos da legislação_
Parágrafo Unico - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação,
até o limite dos prejulzos causados á CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato
pela CONTRATANTE na forma que a mesma detenninar.

Cláusula Décima Primeira: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
Pela inexecução total ou P<lrcial do contrato o CONTRATANTE podE>rá,garantida prévia

defesa, aplicar á CONTRATADA as seguintes penalidades:
Advertência, no caso de eXE>cutaro contrato com irregularidades, passiveis de com"ção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado:
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Multa de 0,1% por dia de atraso, limitado esta a 20 dias, após o qual será considerado inexecução
oontratual:
Muna de 3% (três por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
pertinente;
Multa de 10% (daz por cento) no caso de inexecução parcial do contrato. oumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 03
(três anos);
Multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução total do oontrato, cumulada com a pena da
suspensáo do direito de licitar.e o impedimento de contratar oom a Administração pelo prazo de 05
( anos).
Observação 1: As multas serão oalculadas sobre o montante não adimplido do contrato,
Observação 2: As multas aplicadas na exeoução do contrato serão desoontadas do pagamento. a
critério exclusivo do MUNIClplO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Cláusula Décima Segunda: DA FISCALIZAÇÃO
A execução do contrato será acompanhada a fiscalizada pelo re5ponsável técnico, Sr.

Rodrigo Ruduit, Biólogo - CRBio03: 45918-03D. ou por servidor designado pela Administração
Municipal.

9 1° - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado que
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando ao preposto da empresa o que for necessário à regularlzação das faltas ou defeitos
observados.

9 2" A contratada declara aceitar. integralmente, todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo contratante.

9 3° - A eXistência e atuação da fiscalização do contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne aos serviços contratados e
suas consequências e implicações próximas e remotas,

Cláusula Décima Terceira: DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas do presente contrato,

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas,

Carazinho, 03 de setembro de 2012.

MUNIClplO DE CARAZlNHO/RS

CONTRATANTE

Testemunhas:

,----------------
CPF:

Contrato n" 28312012

ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
AMBIENTAL LTDA

CONTRATADA

,---------------
CPF:
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aOlETIM DE MEDIÇÃO

TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL RSU
PREFEITURAMUNICIPALDECARAZINHOIRS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

seCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS

N"BM: 1

Pedodo:
02/12/2016 a 27/12/2016

Contratada: JOSÉ CARLOS PEZZINI- ME
Respon~vel Técnico: RODENEIZAMPRONIO
Data do contrnto da empreitada; Justificativa do Prefeito e do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ORDEM DE SERViÇO304 DE 02{12{2016
Valor; as l14,SO/ton. (CENTOEQUATORZEREAISECiNOlJENTACENTAVOSPQRIONEI.@ATRANSPORTADA)

Transporte de Re,iduos Sólidos 902 R$ 44,50
DestinaçãoFinal903 R$70,00

MODALIDADEDISPENSADELICITAÇÃO Inído{Ordem Serviço: 02{12{2Cl16 n° 3Cl4

Dotação Orçamentária

SERViÇOS MEDIDOS! CONSIDERADOS NO MÊS

R'
R$ 74.617,36

Um (R$Iton)

R$114,5Cl651,680

QUANTIDADE (tonl

Seiscentos e dnquenta e uma toneladas e seiscentos e ortenta qUilogramas
Setenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e trinta e seis centavos

Peso
Valor

SERViÇOS
COLETA REslDUOS SOl.lDOS URBANOS DO ATERRO MUNICIPAL
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO PIRATUBAlSC

DE CARAZINHO

Carazinho, 28 de dezembro de 2016

PREFEITO II!UNICI

S ESTÃO DE ACORDO COM O SOMATÓRIO DOS TICKETES DE PESSAGEM EM CÓPIA ANEXADAE RUBRICADi\. PELO

ADO EM 02 DEZEMBRO DE 2016 N" 836 ~
ÃO BASEADOS COM CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EME ENCIAL N"14412016 ~.-
ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E A EMPRESA VISTAS OCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL<;,.

NEJAII!ENTO

• AS QUANTIDAD
SERVIDORD
• OSVALO E,
TERMOiFIRM

TARS CADOR
SERVIDO N

SECRETARIA DE P



BOLETIM DE MEDIÇÃO

TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAl. RSU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOIRS

s~rRETARIA MUNICIPAl. De PLANEJAMENTO, URBANISMO, OBRA'; PÚBLICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA'; " ';ERVIÇOS URB,\NO';

N"BM: 2

Período,

27/12/2016 a 29/01/2017

Contratada: JOSÉ CARLOS PEZZINI- ME
Responsável Técnko: RODENEIZAMPRONIO
Data do contrato da empreitada, Instific3tlva do Prefeito e do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

OTlOEMDESRRVIÇO304 DE02/12/2016
Val!l[' R$ lU50/ton. ICENTQ EQUATORZEREAIS" CINQlIENTA CENTAVOSPOR TONEI,ARATRANSPORTADA)

'l'rao,p(lrle de Residuos Sóli,I", 90~ R$ 44,S(}

Destinaç,'" Final 903 R$ 70,00
MODALIDADEDISPENSA DE LICITAÇÃO Inicio/Ordem ServIço: 02/12/2016 n° :-\04

Dotação Orçamentária

SERViÇOS MEDIDOS/ CONSIDERADOS NO MÊS

SERVIÇOS
COLETA RESíDUOS SÓLIDOS URBANOS DO ATERRO MUNICIPAL

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO PIRATUBAlSC

QUANTIDADE(Ion)

1599,630

Um (R$lton)

R$114,50

R$

R$183.157,64

Pe,o
Valor

Hum mil quinhenlos e noventa e nove toneladas e seiscenlos quilogramas
Cento e oitenta e tres mil cento e cinquenta e sele reais e sessenta e quatro centavos

" ",,
PREFEli UNICIPA DECARAZlIlHO

Car?-inho, 31 de janeiro de 2017

15942 (",\1-t'-1.\I'I\\O

OIlTRATO "Rf.\'~'\'í,~;-:-' .<-"
_'-'11.\\\1

TARSO CADORE - alr Mu
SERVIDORDESIGNA0 ,FI

S~CRETARIAD~ PI.AN~AMENT

• AS QUANTIDADES ESTÃO D ACORDO COM O SOMATÓRIO DOS TICKETES DE PESSAGEM EM CÓPIA ANEXADA E RUBRICADA PELO

SERVIDOR DESIGNADO EM

• OS VALORES ESTÃO
TERMOS FIRMADOS TR
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J BOLETIM DE MEDiÇAo

fTRANSRORDO E DESTINAÇÃO FINAL RSU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOIRS

SEC~ElARIA MIINI(lP~L De PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBliCA,

5ECRf~1'RIA MUNIOPJ\~ D£ OBRAS E SERViÇOS URBANOS

N' UM, 3

PCrl"d",
30{01/2017 a 1"/03/2017

Contratada: JOSÉ <:ARLOSPEZZINI- ME
Responsável Técnico: RODENEIZAMPRONTO
Data do contr~to d3 ernroceitada: Justificativa d" Prefeito e do Secrelilrlo Municipal de Obr~s e Serviços Urbanos
ORDEM DE SfRVTÇO 304 DE 02/12/2016

Valor: R$ 114,50/ton, (CENTO E QUATORZE REAIS E CINOIJENTA CENTAVOS POR TONEJ.ADil. TRANSPORTADA>
Tran.'porle de R",irlLJ(],Sólidos902 R$44,50
ne,tin~\:;l"Finolg03 R$70,aO

MODAl.IDADE DISPENSA PE LICITAÇÃO
Dotaçiio Orçamentária

Inicio/Ordem Serviço: 02/12/2016 n' 304

SERViÇOS MEDIDOS/ CONSIDERADOS NO MÊS

COLETA RESíDUOS SÓLIDOS URBANOS DO ATERRO MUNICIPAL
,

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO PIRATUBAlSC
1230,590 R$114,50 R$ 140.9{)2,~

< -"if,
OT, '.'
'-~-)

R'Und (R$/Ion)QUANTIDADE llon)SERViÇOS

Hum mil duzentos e trinta toneladas e quinhentos e noventa qu;logramas
Cento e quarenta mil novecentos e dois reais e cinquenta e seis cenlavos

<C
C i
.{t"o""* AS QUANTIDADES ESTÃO DE ACORDO COM O SOMATÓRIO DOS TICKETES DE PESSAGEM EM CÓPIA ANEXADA E RUBRICADA PELO fi:

SERVIDOR DESIGNADO EM 02 DEZEMBRO DE 2016 N° 836 li!c,
• OS VALORES ESTÃO BASEADOS COM-cbNTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL N"14412016

TERMOS FIRMADOS ENTRE O EXECUTfth MUNICIPAL E A EMPRESA VISTAS DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

, ' I ;\ '2<":...k' ~, \ I """~?~/0á
TARSO CADORE- Mal. Municipal ~942 , Ii I I J lexandre M. Capil
SERVI[}(lR DESIGNADO FISCAL DO CONTRATO 11'',\,.I.f-I'" S""''''IO''O Municipal <l<tOb"$

SECRHARIA DE PLANEJAMENTO LI ; li
/'/',' Carazlnho,3 de março de 2017

Peso
Valor
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MINISTERJO DA DEfESA I "a.Mmi1d:S;'
COMANDO DA AERONAÜTICA
YJ:OMANDO AÉREO REGIONAL

M. Guilherme Schell. 3950
Canoas - RS. CE? 92200.630

Tel: (51)3462-1 IllOI Fax: (51)3462-12411 e.maiJ: prllIOClllo@comar5.11er.mil.br

.t'1D-\
PKUl OCUi..O

"""""-I-e!
Ofício n° 1999!SERENG_SCAI13927
Protocolo COMAER n" 67270.00832912015-02

-

, ,"

A Sua Excelência o Senhor
PrefeIto RENATO SÜSS
Prefe;lUfa Municipal de Caraz;nho
Avenida Flores da Cunha, nO1264. Bairro Centro
CEPo 9'9,500-000 ..Carazinho-RS

A~unt(): Funcionamento de Aterro Sanitário em Carazinho-RS.

Exceienlissirno Senhor,

\. Em alenção ao Ofioio n" iS4!IS . GP, que ll'al.ll.da rcnovaçllo da LiCC1lÇ~de
Operllçfio do Alerro Sanitário d~ Residuos Sólidos Urbanos localizado no Distrito de Silo Bemo,
nas cOOfd~n"das geográf>cas (WGS.84) 28"16,381'5 52"52,J44'W, no municipio d~
Carnzinho-R5, informo a Vossa bcelência que eSl~ Comando AéN:o ~e oplie ~ renovaçilo da
Licença de Operação do ref~fido aterro sanitario. uma vez que mesmo est>ilocalizado demro da
Área de Gerenoiamento do Risoo Aviário do A~r6dromo de Carazinho {SSKZy'e opera ~m
condiçOes que representam foco atrativo de fauna, confonn~ verificado in loco por tê<:nloos do
Quinto Serviço Regional de Investigação e Pr~vençao de Acidentes Aeronáutioos (SERlP A-Sl-

2. Não obstante, considerando O andamento das gestões dessa Administração para
hoitnr a ooberrura tmal da áre~, oriento Vossa Excelência a solicitar a esle Comando a realjz~çilll
de uma nOva visu."i~.no_J.ocal,.lISsím que a referida cobertura for exeomada, no intuito de se
verificar que oempree"itdimenlo deixou de representllr um fooo alrlltivo de fauna. /

I
"" ••••••• do_lo
~. ~ Iol.! to\: ,...

1&SnU1\

mailto:prllIOClllo@comar5.11er.mil.br


(FI. 2!2 do Oficio Externo n" 1999!SERENG_SCAl13927 _ V COMAR, de OI SET 2015,
Prot n' 67270,008329/2015_02)

3 Este oficio «fere_se, exclusivamente, às normas eSlabelecidas no ambito da
Aeronautíca. em especial o contido no PCA 3-2, apro,'ado pela Ponaria o' 249!GC5, de ti de.

-rrraiOdl:-:2QI J, que dispõe sobre o Plano Básico de Gerenciamento do Risco Aviário _ PBGRA,
não eximindo <) requerente do que lhe compele na obsen,ância de 110nnas e diretrize,
estabelecidas por outms órgãos públicos "

Atenciosamente,

OMAR JOSÉ SARM S SANTOS Coronel Aviador
Chefe [nterinodo E>lado-Maiord Quinto Comando A~reoRegional

,,
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-li< SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SEPLAN
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iêY<tLJtJ Prazo de operação do aterro

1.4.1 Vida útil da eéll.Jla

A partir do item 1.3.2, que apresenta os três cenários para compactação dos

residuos apresentar-se-ão os cálculos de vida útil do aterro sanitário.

a) Cenário 1 O cenário é baseado em compactação dos residuos com peso

especifico a ser atingido de 4 kN/m' ou 0,4 Um'.

Baseado no volume aterrado diário, apresentado em 3,3.2, o volume aterrado anual

será, considerando 26 colelas mensais será:

137.65m' 26co/etas 12mese,,"VateIT3ÓD,aoual = '. x _ x --_ ••
dIa Ime,," lano

42946.8 m'
~o

A partir do item 1.1.3 tem-se que o volume útil total de aterro em trincheira e em área ~
~é de 252857,8 m', .,.~

lano _
Prazo de operação do aterro aproximado = 252~57,8m', .- ),9anos

42946,8",'

Aproximadamente 5 anos e 11 meses

b) Cenário 2: Este cenário é baseado em compactação dos resíduos com peso

especifico a ser atingido de 6 kNlm' ou 0,6 Um'.

Baseado no volume aterrado diário, apresentado em 1.3.2, o volume aterrado anual

será, considerando 26 coletas mensais será:

26coletas
V.-,""" = 88,4x . x

Ime.\'
12meses _ 27580.8~

1<1110 . ano

A partir do item 1.1.3 tem-se que o volume utiltotal de aterro em trincheira e em área

é de 252857,8 m3
,

lano
Prazo de operação do alerro aproximado = 252857.8m'x 9.16ano,l'

27580,8m'

9,16 anos = 9 anos e 2 meses

Rua São Roque 72 _ Bairro São Cristóvão - Passo Fundo - RS
Fone/Fax(54)33138255 www,inlra-geO,com.br infra-geo@infra-geo.com.br

http://www,inlra-geO,com.br
mailto:infra-geo@infra-geo.com.br


c) Cenário 3: Este cenário é baseado em compactação dos residuos com peso

específico a ser atingido de 8 kN/m3 ou O,8l!m'.

Baseado no volume aterrado diário, apresentado em 1.3,2, o volume aterrado anual

será, considerando 26 coletas mensais será:

V'taoado .•••"'" = 65,04m' x 26colelas x 12meses = 20292,5m'
dLa Imês lano ano

A partir do item 1.1.3 tem-se que o volume útil total de aterro em trincheira e em área

é de 252857,8 m'.

, lano
Prazo de operação do aterro = 252857.8m x ---- 12.5anos

20292.5",'

12,5 anos = 12 anos e meio.

Considerando o exposto no plano de operaçáo do aterro em 1.3.2, levando-se

em consideraçáo uma compactação moderada a boa implantada e o adensamento

da massa de residuos, o peso específico estimado no cenário 2 será considerado

como médio ao fim da operação do aterro. Desta maneira. a vida útil a ser 'd
""considerada é de 9 anos e 2 meses. ci:

1.4.2 EtilpilS de operaçáo

1.4.2.1 Trincheira

A operação em trincheira foi divida em 3 áreas de ocupação, confonne

apresentado na planta 08 do apêndice A. Considerando a vida útil do aterro

estimada para 9,16 anos, confonne apresentado em 1.4,1, calcular-se-á os prazos

de operação de cada área da trincheira.

Rua SlIo Roque 72 _ BairroSão Cristóvão- Passo Fundo - RS
FoneJFax (54) 3313 8255 www.infra"1leo.com,br ínfra"1lao@infra-geo.com.br



a) Parâmetros utilizados:

Área total do fundo da trincheira (A"",,,,,•••): 10785,03 m'

Volume anual aterrado (V""rra"",oto,""a1)"27580,8 m'

Volume útil da trincheira para aterramenlo (V,~,'nn'he;"')" 111123,5 m'

Volume total de operação da célula (V_oó',',)" 252857,8 m'

Vida útil da célula (t,,~t)= 9,35 anos

b) Área de ocupaçâo 1 (Ai): 3595,15 m'

Prazo de operação (t)

1=V'''I'''",h,i~XA,x r"""
A_L,""" V'''''',oi'w,

11112J,5m'~3595,l5m'---------,
10785,03m'

9.1 ó"no,,' 1 34- ano"
252857,8 m' '

1 ano e aproximadamente 4 meses

c) Área de ocupação 2 (A2): 3594,74 m'

Prazo de operação (tl

1 = V,", <ri,,,,,,,,, ~ A, x
A ,~"",,,,,,"

" ~1_1_1_1_23_,_5_m_'_,_3_5_94_,_7_4_m_' x 9,ióanos = 1.34ano:\'
V",~I",I~. 10785,03m' 252857,8m'

1 ano e aproximadamente 4 meses

d) Área de ocupação 3 (A3): 3595,16 m'

Prazo de operação (t)

1 = V"" ";,~I~;",X A.1 X
A ,,,,L,clol,

111123,5m'x 3595,lóm' 9.l6mlOs _ l.34anos
i0785,03m' ~ 252857Jlm' -

1 ano e aproximadamente 4 meses

e) Operação da trincheira

Prazo de operação (t)

Rua Slio Roque 72 - BairroSão Cristóvão- Passo Fundo ~ RS
FoneJFax (54) 3313 8255 WWW,infra"1leO,com,br infra"1leo@infra"1le<l,com,br



Aproximadamenle 4 anos

1.4.2.2 Operação em área

A operação em área foi divida em 4 patamares e cada palamar em áreas de

ocupação, conforme apresentado nas planlas 10 e 11 no apêndice A. Considerando

a vida útil do alerro eslimada para 9,16 anos, conforme apresenlado em 1.4.1,

calcular-se-á os prazos de operação de cada palamar e suas áreas de ocupação.

a) Parâmelros ulilizados:

Área tolal do fundo do palamar 1 (A_Lp,tom.,'):15357,03 m'

Área lolal do fundo do palamar 2 (A"""p''''''''2): 10966,02 m'

Área lolal do fundo do palamar 3 (A_o'''''''''): 6861 ,84 m'

Área lotai do fundo do patamar 4 (A_ ••"m,,,'): 3667,38 m'

Volume anual alerrado (V.terre","oto.an",')= 27580,8 m'

Volume úlil da operação em área (Vú~_"çãoá",.) = 141734,34 m'

Volume tolal de operação da célula (VtoW",~.)"252857,8 m 3

Vida úlil da célula (Ito",,)"9,16 anos

b) Patamar 1 (Vote"".')" 64082,5 m3

Prazo de operação (t)

r=V x I~," -64082,5m',D~"",' V,,,,,."",,.
9,16ann<

252857.8m'
2.3l1noy

Aproximadamente 3 anos e 4 meses

Área de ocupação 1 (A1): 5377,14 m'

Prazo de operação (t)

,.V,,~mdXA 'x 1""01

A,,,,., l"'_ I V""I.c""'.

640~2,5m'x 5377J43mo 9.l6anus--~------"-
15357,03m' 252857,8m'

O.8anus

Rua São Roque 72 - Bairro S~o Cristóv~o - Passo Fundo - RS
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~~ INFRA-GEO--"-~~,~~-~,~
Aproximadamente 9 meses e meio

Área de ocupação 2 (A2): 5462,07 m'

Prazo de operação (I)

V~.=.lxA,v,-~~~----
A ~"'.""""'.L

M082,5m'x 5462.07m' 9,16anos 08_ ,----= .anOS
15357,03",2 252857.8m'

Aproximadamente 9 meses e meio

Área de ocupação 3 (A3): 4517,82 m'

Prazo de operação (I)

1= V",,,,,,xA,;x

A""""""",,,.1

I,..", = 64082,5m'x 4517,82",' x 9,ió"nos _ 0.7aoos
V"",,,,",, J5357,03m' 258041,63m'

Aproximadamente 8 meses

c) Patamar 2 (V,,,=,)" 43078,08 m'

Prazo de operação (I)

43078 08' 9,16anos 1-6- ,m X ----- = ,) anos
252857.8m'

Aproximadamente 1 ano e 7 meses

Área de ocupação 1 (A1): 3673,40 m2

Prazo de operação (I)

1= V~"'D.,xA,X
A ,OUI,,,,,,",,,2

43078,OSm'x 3673,4",' f 9,16anos = O,52mws
10966.02",' 252857,8nr'

Aproximadamente 6 meses

Área de ocupaç1lo 2 (A2): 3554,88 m'

Prazo de operação (I)

Rua São Roque 72 - Bairro SlIo CJist6vllo _ Passo Fundo - RS
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V~mD'X A, I",mi1= ' 'x---~
A ,,,,,,,,,,_,2 V,o'" ci",I"

_4_30_7_8_,0_8_'_,_"_3_55_4_,_88_m_' < 9,16anos,: 0,51allos
10966,02m' 252857,8m'

Aproximadamente 6 meses

Área de ocupação 3 (A3): 3737.14 m'

Prazo de operação (t)

v ,x A, .~'"" __ .4_3_0_78_,_0_8_m_'_'_3_7_3_7,_7_4_m_'" 9.l6allos , U,7~3"","~"'~ <c'., ,I = ' X
A''''"'"""",,2 V",,,,,,,,,,. 10966,02m' 252857,8m'

Aproximadamente 6 meses

d) Patamar 3 (V"'"",) = 25012,21 mo

Prazo de operação (I)

-V;01?21 J 9,l6anos =09
-- -, m X252857,8m' ' alio

Aproximadamente onze meses

Área de ocupação 1 (A1): 2889,38 m"

Prazo de operação (t)

r = V~m"J X A, X /"",
A,,,,,,,,,...,,.,, V",~I ,;1,,1.

2501221m'x 2889.38m' ,
6861.84",2

9,l6anos = 0.38allos
252857.8m'

Aproximadamente 4 meses e meio

Área de ocupação 2 (A2): 3972,46 m'

Prazo de operação (t)

I: V~,m",XA,x /""",
A '0"1.,""'"",' V ",••I.cil~"

25012,21m'x 3972,46m' v _9_-'_6_"_'_'_,_ O ~2, = ,) anos
6861,84m' 252857,8m'

Aproximadamente 6 meses

Rua São Roque 72 - Bairro São Cristóvão - Passo Fundo - RS
FonefFax(54)JJ1J 8255 www.infrs-geo,com,br infra-geo@infra-goo.com.br

http://www.infrs-geo,com,br
mailto:infra-geo@infra-goo.com.br


e) Patamar 4 (V.,.,.,.)" 10599,85 m3

Prazo de operação (t)

9.16anos- I0599,85m'x. - 0,38an(),,'
252857,8m'

Aproximadamente 4 meses e meio

Rua São Roque 72 - Bairro São Cristóvão - Passo Fundo - RS
FonelFa~ (54) 3313 8255 www.infra-geo.oom,br inlra-geo@infra-ge<l.oom,br

http://www.infra-geo.oom,br
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PORTARIA N° 207, DE. 20 DE MARÇO DE 2011.

Designa servklores para atuarem como
Comissão de FlScalízação de contrato
administrativo.

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, no uso de suas atlibuiçi:>es e de acordo com o disposto na Lei rf' 8.666, de 21 de junho de

1993. DETERMINA:

Art. 10 Ficam designados os servidores Camila Huning. Marli Van Riel e Tarso
Cadore. sob a coordenação do primeiro, para comporem a Comissão de Fiscalização do Contrato
n0 030/17. decorrente 00 Processo Licitatório n° 115116, Concorrência Pública nO 00212016,

Art. 2" A Comissão deverá anotar, em registro próprio. todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato nO 030117, determinando o que lor necessário à
regularizaç:io das faltas ou defeitos observados

I

~ 10As decisões oU providências que ultrapassarem a competêm:ia da Comis5ao de
Fiscaliza~o, inclusive o aditamento do contraIo, deVerão ser solicitadas ã autoridade superior em
tempo hábil para aqoção das medidas cablveis.

~ 2" Em caso de deswmprimento contratual, a Comissl'io deverá informar
imediatamente a autoridade superior, para a adoÇão das providências necessárias, inclusive a
abertura de processo administrativO especial para a aplicação de sanções e rescisão contratual. se

for o caso

Art. 30 Compete a Comissão realizar o recebimento provisório do objeto, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, na forma e prazo previstos no Contrato 1'1"030/17, e
em conformidade com o art 73 da Lei Federal n° 8.666/1993.

Art. 40 A Comiss!io poderá solicitar, a qualquer tempo, a contratação de terceiros
para assisti-Ia e subsidiá-Ia de informações pertinentes para o desempenho das suas atribuiçõeS

Parágrafo único. A Comissão também poderá realizar diligências, bem como
solicitar parecer técnicos ou jurídicos, que forem necessários para o reguiar desempenho das suas
atribuiçõe5

/

_.",,"";"00,<'5._ .t>r
A.•••nt<lit FIo_ da Cunha. n. 1264. Conin>

Telolone; (Sol) JJJ1.2699 f e-onaU: pn>f$;jura@caruinl>o.-rs.gov.br

,::<>2-~ "'\.
LORI LUIZ 8O~EE
Secretário da A irlÍstração

""

Art. 50 Esla Portaria entra em vigor na data de sua publicaç!io,

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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