
 

 

 

Ofício Cam. 006/2017                                            Presidente Lucena, 14 de fevereiro de 2017. 

ASSUNTO: Pedido de Informações 001/2017 

           Vereador Daniel Eloir Krummenauer 

 

 

 

Senhora Presidente: 

 

  Ao cumprimentá-la, vimos através deste, em resposta ao pedido de informações n° 

001/2017, de autoria do Ver. Daniel Eloir Krummenauer, informar o que segue: 

A listagem de veículos encaminhados para o conserto e demais informações constam na 

listagem anexa. 

Os serviços de oficina não foram licitados uma vez que, os reparos eram urgentes e se 

desconhecia a causa e dimensões dos problemas encontrados nos veículos e máquinas.  

Os veículos que apresentam avarias e necessitam de conserto são os seguintes: 

1. Saúde 

1.1 Sprinter placas IKE 7684 -  Vazamento no setor; 

1.2 Fiat Uno placas IQL 9401 – Troca de bateria e Folga na direção; 

2. Educação 

2.1 Ducatto placas IPS 5006 – Troca de bateria; 

2.2  Micro-ônibus placas ILX 6580 – 22 bancos rasgados; 

2.3  Corsa placas IPJ 7921 – Para-choque dianteiro e traseiro quebrados;     

3. Agricultura 

3.1 Gol placas IKV 1536 – Maçanetas quebradas; Buchas de balança gastas; 

Amortecedores traseiros quebrados; motor de partida estragado; setor de direção 

“estourado”; arranhão profundo deteriorando a lataria 

4. Obras  

4.1 Retroescavadeira placas IMQ 2426 – avaliação anexa; 



 

 

4.2 Pampa placas IHJ 0882 – Caixa de marchas quebrada; Sistema de freios todo 

gasto e cilindro mestre estragado; suspensão gasta e surdina estragada. 

4.3 Motoniveladora Gaterpillar – Folga no suporte da lâmina; desgastes nos calços da 

lâmina; pistão de direção gasto; mangueiras com vazamento.  

A data de homologação da última licitação para a aquisição de combustível foi em 

28/12/2016 e a data de assinatura do contrato foi 02/01/2017, momento em que foi feito pedido de 

diesel e a entrega ocorreu ao final do dia 03/01/2017. 

O saldo financeiro e o superávit de 2016 encontram-se no detalhamento anexo. 

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe votos de 

estima e apreço.                                        

                               Atenciosamente,                 

    

                             

                                       GILMAR FÜHR 

                                                                                   Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

A Senhora 

Verª. Aline Führ Christ 

Presidente da Câmara de Vereadores 

PRESIDENTE LUCENA/RS 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  


