LEI Nº 294 , DE 20 DE MAIO DE 2.004.
Autoriza o Poder Executivo a alienar bens
móveis de propriedade municipal, inservíveis
ao serviço público.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOTUCA, DECRETA E EU PROMULGO A
SEGUINTE LEI:

Artigo 1 º ) – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, por venda, mediante
leilão ou concorrência pública, os bens móveis inservíveis ao município,
abaixo identificados, a saber:

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR R$

01

Um veículo Volkswagen – Kombi, com motor movido a
álcool, cor branco, ano de fabricação e modelo 1.996,
placa BPY 2971 Chassi 9BWZZZ231TPO em mal estado
de

conservação

,

possuindo

motor

com

alta

quilometragem, com necessidade de alguns serviços de
funilaria em duas portas e para choques.
avaliado em..........................................................................
02

R$ 4.100,00

Um veículo Volkswagen-Kombi, com motor movido à
gasolina cor branco, ano de fabricação e modelo 1997,
placa BPY 2974 Chassi 9BWZZZ231VPO em mal estado
de conservação , com alta quilometragem, pneus
ruins.......................................................................................

03

R$ 4.100,00

Um veículo Ipanema Ambulância-GM, com motor movido

a gasolina , cor branco, ano de fabricação e modelo 1996,
Placa BPY 2972 , Chassi 9BGKA35GTTB4U, em mal
estado de conservação, com alta quilometragem , defeito
na bomba d’água , pneus ruins..............................................

R$ 4.100,00

04

Um veículo Ipanema Ambulância-GM, com motor movido

a gasolina , cor branco, ano de fabricação e modelo 1997,
Placa BVZ 8398 , Chassi 9BGKA35BVVB4, em mal
estado de conservação, motor com alta quilometragem.......
05

Um veículo Volkswagen -

R$ 4.100,00

Gol, com motor movido à

gasolina, cor verde , ano de fabricação e modelo 1997,
placa BPY 2973, Chassi 9BWZZZ377VTO, em mal estado
de conservação , com alta quilometragem , suspensão e
rolamentos parcialmente danificados....................................
06

Um

R$ 6.100,00

veículo Van , Ásia – Topic , com motor movido a

óleo diesel, cor branco, ano de fabricação e modelo
1998, placa BVZ 5069, Chassi KN2FAD2A1WC , em
mal estado de conservação , alta quilometragem , pneus
ruins.......................................................................................
07

Um kit de pá dianteira hidráulica

R$ 10.100,00

completa, Marca Balda

Baldan instalação em Trator Valmet 280;em mal estado de
conservação..........................................................................
08

R$ 4.750,00

Um Trator Cortador de Grama marca MTD, mod. 1396
em mal estado de conservação, sem bateria , com
diferencial totalmente danificado..........................................

09

R$ 550,00

Um Trator Massey Fergusson, modelo MF 299/4, ano 91
em mal estado de conservação, com pneus bastante usados,
avaliado em .........................................................................

10

27 pneus ( usados ) de veículos , considerados um lote de
linha leve ( aros 13 e 14)......................................................

11

R$ 15.300,00

R$ 100,00

15 pneus ( usados ) de tratores e máquinas , considerados
um lote de linha pesada ( padrão : 14.9-13 , 04 unidades ;
23.1-18 , 02 unidades ; 9.00 -20 ; 09 unidades )

R$ 200,00

12

140 Kgs aproximadamente de fios metálicos, cobre e
alumínio ..............................................................................

R$ 400,00

13

2.200 Kgs aproximadamente de sucata ( ferro )..................

R$ 300,00

14

100 metros lineares de Palanques Rústicos de madeira de
lei..........................................................................................

15

04 m3 de madeiras usadas, diversas ( caibros , terças e
ripas )....................................................................................

16

R$ 400,00

Rolo Rebocável Compactador Corrugado – MOD. CFD
66 – usado / com motor usado MF 50x – diesel..................

17

R$ 250,00

R$ 900,00

Rolo Rebocável Compactador Liso – MOD. CFD 66 –
usado / com motor Deutz 4cc. – diesel ................................

R$ 1.000,00

VALOR TOTAL DOS BENS AVALIADOS...................

R$ 56.750,00

Artigo 2 º ) – Os bens referidos no artigo anterior serão vendidos no estado em que se
encontram.
Artigo 3 º ) – As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
próprias do orçamento vigente.
Artigo 4 º ) – Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Palácio dos Autonomistas, aos 20 de maio de 2.004.

EMILIO CARLOS FORTES
Prefeito Municipal

