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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 02 de junho de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Anselmo 8ritzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n" 053/16

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
D, CARi\,ZIN~Q
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

053/16, desta data. que Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de

2016.

Exposição de Motivos:

o presente projeto justifica-se em decorrência da necessidade de prever

recursos para realização de serviços extras na obra de rede de abastecimento de água

potável para a comunidade de Engenho Novo, conforme solicitação da Secretaria

Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Atenciosamente,

REN SÜSS,
Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras públicas

Setor de Arquitetura e Engenharia

Memo. SEPLAN P.P. N" 35/2016
Carazinho, 19 de maio de 2016

DE:

PARA:

Pedro Lima Pires

Setor de Licitações

Assunto: Solicitação de Aditivo Financeiro, para elaboração de termo aditivo contratual de

execução de obra _ Rede de Abastecimento de água Potáve1- Comunidade Engenho Novo

_ Interior - Carazinho/RS

Prezados:

Ao cumprimentá-lo, venho por meio desta solicitar para elaboração de termo aditivo

contratual de .execução de ohra _Aditivo Financeiro, para a obra de Rede de Abastecimento de

água Potável _ Comunidade Engenho Novo - Interior - CarazinholRS - objeto da Tomada de

Preços n' 18/2015 e do Contrato de Execução de Obra n' 0132/2015, com a empresa empresa

Leandro A. Lermen Eireli _EPP, inscrita no CNP! sob o n' 07.536.128/0001-13. Encaminhamos

em anexo os seguintes documentos, nas solicitações cabíveis à SEPLAN:

• Parecer Técnico - 2 folhas;
• Planilha de Aditivo Financeiro - 2 folhas;

• protocolo 4932/2016 - 2 folhas;

• Protocolo 4767/2016 - 3 folhas;
Sendo o que se apresentava para o momento.

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

Setor de Arquitetura e Engenharia

PARECER TÉCNICO

DE: EngO Pedro Lima Pires - CREA-RS nO160.791
PARA: Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Assunto: Solicitação de Aditivo Financeiro, para elaboração de termo aditivo contratual de

execução de obra.
Referente: Rede de Abastecimento de água Potável - Comunidade Engenho Novo -
Interior _ CarazinholRS _ objeto da Tomada de Preços nO 1812015e do Contrato de

ExecuçEJ de Obra n" 013212015.

Prezado Secretário:

Em atenção à solicitação da empresa Leandro A. Lermen Eireli - EPP, inscrita no CNPJ sob o

nO 07.536.128/0001-13, para aditamento contratual do contrato em anexo, referente à obra do

Rede de Abastecimento de água Potável - Comunidade Engenho Novo - Interior -

CarazinholRS _ objeto da Tomada de Preços n" 18/2015 e do Contrato de Execução de Obra nO

0132/2015, somos de parecer favorável na solicitação de aditivo financeiro e este profissional

responsável pela fiscalização das obras tem a informar que:
O processo licitatório foi contratado pelo preço final de R$ 102.281,77 (Cento e dois mil mil

duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos). Desta forma realizamos algumas

alterações em alguns serviços que mellioraram a qualidade da obra, bem como houve serviços

que foram suprimidos e outros aumentados os quais esclarecemos com descritivo a seguir e

planillia em anexo.

I. ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA SOLO LOCAL
Conforme descrito no item 3.1.2 do Memorial Descritivo, que fica a cargo da contratada a

definição da melhor solução de fimdação que atenda as características do solo local, a contratada

apresentou o projeto de fundação, com ART emitida por profissional técnico habitado, de modo

que houve mudança no tipo de fundação inicialmente proposto. Itens adicionados, modificados

ou suprimidos:
o 2.2.1 _CONCRETO US1NADO - FCK 20MPA

o 2.2.2 _AÇO CA 50 - 5MM

o 2.2.3_AÇOCASO-10MM

o 2.2.4 - AÇO CA 50 - 12,5MM

(; 2.2.5 _ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ATE 1,5MSI ESC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Setor de Arquitetura e Engenharia

o 2.2.6 - RACHÃO

c 217 -FORMA

2. DESOBSTRUÇÃO DE POÇO

Conforme relato da contratada, na ocasião de instalação da bomba, foi verificado que o poço,
que já era existente no local (isto é, não foi objeto de execução deste contrato), estava obstruído,
impossibilitando a perfeita instalação do equipamento. Com isso se fez necessário a execução de
serviço de desobstrução e limpeza do poço para assegurar o correto fUncionamento do
equipamento e garantir o fornecimento de água na rede. Itens adicionados, modificados ou
suprimidos:

o 5.7-DESOBSTRUÇÃODEPOÇO

3. AUMENfO DA PROFUNDIDADE DA BOMBA

Conforme relato da contratada, na ocasião de instalação da bomba, foi verificado que o poço na
cota de projeto, não apresentava água em quantidade satisfatória, sendo necessário a instalação
da bomba em um maior profundidade (mais 36m), pennitindo o bombeamento da água para o
sistema para garantir o fornecimento de água na rede. Itens adicionados, modificados ou
suprimidos:

o 5.4 - TUBO FERRO CAL VANIZADO DN 38 MM

o 6.3 ~CABO MULTIPOLAR SUBMERSSÍVEL 2XJOMAP

Assim houve incrementos (no valor de R$ 21.363,12) e supressões (no v'llor de R$
1.787,17), bem como substituição de materiais que qualificaram os serviços realizados e diante
do exposto solicito a elaboração de aditivo financeiro ao contrato no valor de -.R$19.575,95
(Dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), tendo em vista
que o valor final do contrato ficaria em R$ 121.857,72, para tal anexo planilha ilustrativa com os
dados anterionnente explicados.

Sendo o que se apresentava para o momento.
Atenciosamente,

SEPLAN, 19 de maio de 2016

'1ii¥f}~¥JzM
Eng. Pedro Lima Pires
CREAIRS 160.791
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PROJETO DE LEI N° 053, DE 02 DE JUNHO DE 2016.

Autoriza a abertura de Crédito Especial no
Orçamento de 2016.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Especial no Orçamento do
exercício de 2016, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a seguinte classificação:

15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERViÇOS RURAIS
15.01 Gabinete da Secretaria

15.01.20 Agricultura
15.01.20.606 Extensão Rural

15,01.20.606.0418 Desenvolvimento e Plan. Rural
15.01.20.606.0418.1137 Levar Água Comunidade Rural

xxxx/3.4.4.9.0.S1.00,aO,oo.ao Obras e Instalações 0001 Livre R$ 20,000,00

Art. 2° Servirá de cobertura para o Crédito Especial, autorizado pelo artigo 1",
a redução de saldo da seguinte dotação:

15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERViÇOS RURAIS
15.01 Gabinete da Secretaria

15.01,20 Agricultura
15.01.20.606 Extensão Rural

15.01.20.606.0419 Desenvolvimento e Plan. Rural
15.01.20.606.0419.2843 Manutenção da Secretaria de Agricultura

4944/3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - pJ 0001 Livre R$ 20.000,00

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de junho de 2016.

REN SÜSS
Prefeito
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