SOLICITAÇÃO INTERNA / TERMO DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE
ESTEIRA

Da Diretoria de Coleta de Lixo.
Para a Superintendência.
Ref.: Autorização para locação de Maquina Esteira.

Justificativa

O 9 6 50/201

Venho por meio desta solicitar a locação de uma Maquina de Esteira que
prestara serviços no Aterro Sanitário
Informo ainda que encontra-se em andamento Pregão Presencial para a
locação de Maquina de Esteira e devido a emergência do serviço com a cobertura de lixo, fazse necessário a locação com urgência de uma Maquina de Esteira, urgência esta que se
justifica pelo fato de que o atual Aterro Sanitário encontra-se em fase de acabamento, sendo
que além desse trabalho efetuado, também é efetuado cobertura do lixo que é coletado
diariamente.
Informo ainda que no Aterro Sanitário, temos duas Maquinas de Esteira, sendo
que uma delas numero de frota 104 AD 7B FIAT ALLIS, ANO 1981 não esta em
funcionamento devido ao fato de que a manutenção com a mesma tornou-se inviável para a
Administração devido ao auto custo e também pelo fato de que estamos realizando estudos
para realizar um leilão onde constara a referida maquina e como a única Maquina de Esteira
numero de Frota 112 NEW ROLAND encontra-se em manutenção, faz-se necessário a
locação com emergência de uma Maquina de Esteira pelo prazo de dez dias a contar da data
de sua locação, para que o Lixo coletado diariamente não fique totalmente descoberto e
venha com isso, o Aterro Sanitário ser penalizado com multas aplicadas pelo Órgão
Fiscalizador CETESB, o que causaria grandes prejuízos á esta Autarquia Municipal.
Informo também que o contrato de locação com o prazo de dez dias poderá ser
extinto antes do prazo, caso seja realizado a manutenção da referida Maquina antes do
tempo estipulado em contrato.
Ourinhos, 25 de outubro de 2017.

MÁRCIO PEDRO DE ARRUDA
Diretor de Coleta de Lixo

Aprovo, em

17.

Aprovo a presente solicitação e
Autorizo a realização de Locação de Maquina Esteira.
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone(14) 3322-1866/ Fax(14) 3322-1645-CEP 19900-031 -Ourinhos-SP - CNPJ 49.131.287/0001-88

