CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Digníssima Mesa Diretora e demais Vereadores

Apresentamos, e segue anexo, o Projeto de Emenda Modificativa nº
06/2017 que altera o Projeto de Lei 036/2017 substitutivo ao projeto de Lei
nº 32/2017. Altera a Lei 1318/2017 que fixa a tabela de preço dos serviços
prestados pelo Município e contém outras providências.
A Emenda visa modificar o Item I do Anexo Único, diminuindo o aumento
de litros diesel previsto para os serviços com Retroescavadeira prestados pelo
município, de 7 (sete) para 4 (quatro) litros, ficando assim o valor em 29 (vinte
e nove) litros/hora de óleo diesel, tendo como referência o preço por Litro
licitado pelo município.
A Emenda Justifica-se a uma vez que consideramos que sete litros é um
aumento muito elevado para o referido serviço.
Pelo exposto, solicitamos o apoio dos demais colegas Edis, para
deliberação da matéria em Regime de Urgência, reafirmando nesta
oportunidade, protestos de estima e apreço.
Tunápolis, 15 de setembro de 2017
Atenciosamente

_________________
Leonardo Antonio Vogt

________________
Inácio Thomas

_______________
Loivo Francisco Zoz

__________________
Marlei Giehl Bieger

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS

Projeto de Emenda Modificativa nº 06/2017
Altera o Projeto de Lei 036/2017 substitutivo ao projeto de
Lei nº 32/2017 Altera a Lei 1318/2017 que fixa a tabela de
preço dos serviços prestados pelo Município e contém
outras providências.

Da Emenda Modificativa:
- Fica o Item I, do ANEXO ÚNICO, com o seguinte teor:

I - Tabela de Preço sobre os Serviços Prestados pelo Município
Serviço

Preço/Equivalência

Motoniveladora

40 litros/hora

Mini Carregadeira

25 litros/hora

Retroescavadeira

29 litros/hora

Caminhão basculante toco

Caminhão basculante truque

1,5 litros/km + 1,5
litros/carga
2,0 litros/km +
2,0litros/carga

Trator Esteira

60 litros/hora

Escavadeira hidráulica

60 litros/hora

Distribuidor de adubo orgânico líquido cap. 3000 litros
c/ trator

20 litros/hora

Distribuidor adubo orgânico líquido cap. 4000 litros c/

25 litros/hora

trator
Empréstimo distribuidor de adubo orgânico líquido cap.
3000 litros s/ trator

8 litros/dia

Empréstimo distribuidor adubo orgânico líquido cap.
4000 litros s/ trator

14 litros/dia

Empréstimo de distribuidor de calcário s/ trator

14 litros/dia

Empréstimo de moto-bomba à gasolina para limpeza
de poços de água

6 litros/dia

Serviço de compactação com rolo compactador

15 litros/hora

Serviço de rompedor de escavadeira hidráulica

120 litros/hora

Câmara Municipal de Tunápolis, SC, 15 de setembro de 2017.

_________________
Leonardo Antonio Vogt

________________
Inácio Thomas

_______________
Loivo Francisco Zoz

__________________
Marlei Giehl Bieger

