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Relatório n° 008/2021

Pirangi/SP, 19 de agosto de 2021

À Exma. Sra. Prefeita Angela Maria Busnardo.

Assunto: Relatório de pesagem de sucata de fios de cobre encapados (lote 44).

Eu, Evandro C. Vilela Silveira, Fiscal Gerai da Prefeitura Municipal de
Pirangi, em atendimento ao pedido da Diretoria de Administração, declaro para os devidos fins
de direito que realizei a aferição da metragem e peso dos fios de cobre sucateados, os quais
foram retirados do poço tubular profundo denominado "São Pedro" em gestões pretéritas, que
irão à leilão, conforme segue:

a) Os fios foram carregados em caminhão basculante e levados para
pesagem na balança na empresa Miniceli Citrus, e após foi realizada a descarga e pesado o
caminhão sem os cabos, conforme recibo em anexo, resultando nos seguintes dados:

1 - Peso de entrada: 13.490kg:
2 - Peso Saída: 10.470kg;
3 - Peso Líquido (peso do cabo): 3.020kg.

b) Conforme pesquisa realizada o peso líquido do fio de cobre de seção
nominal 185mm®com diâmetro de 17,5mm, éde 1,631 kg/m.

c) Conforme pesquisa realizada o preço médio de mercado por kg é de R$
16,00 (dezesseis reais).

CONCLUSÃO

Em vista das pesquisas realizadas, dividindo o peso por metro pelo total
líquido do peso do cabo chega-se à metragem de 1.851,62m (um mil oitocentos e cinqüenta e
um vírgula sessenta e dois metros), e ainda fazendo a multiplicação do preço médio de mercado
pelo total liquido do peso do cabo chega-se ao valor médio a ser vendido de R$ 48.320 (quarenta
e oito mil trezentos e vinte reais).

Fico a disposição para qualquer esclarecimento, aproveitando a oportunidade
para reiterar minha estima e elevada consideração.

Atenciosamente.

Evandro Cássio Vilela Silveira

Fiscal Geral
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