
DECRETO EXECUTIVO N° 031/18, de 15 de junho de 2018. 
 
 

Declara bens móveis inservíveis e 
autoriza a venda em leilão público. 

 
 

VALDECI GOMES DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
inciso IV do Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal e considerando a 
necessidade de declarar a inservibilidade de bens móveis pertencentes 
ao patrimônio do Município. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Ficam declarados inservíveis, bens móveis de 
propriedade do Município de Almirante Tamandaré do Sul, os quais 
não possuem qualquer utilidade funcional, abaixo descritos, 
devidamente identificados:  

 
 

Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria Com. e Meio 
Ambiente 

 

• Um veículo Astra Gm, ano 1999, motor 2.0, cor, Placa 
DAQ1677 chassi 9BGTT08C0YB108895, no estado que se 
encontra. Avaliado pela comissão em R$ 4.000,00 

 

• Uma colhedora de forragens modelo custon 930 CII em 
estado ruim de conservação no estado que se encontra, 
avaliado pela comissão em R$ 600,00 

 



Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito 
 

• Um caminhão basculante toco Mercedes Benz 1113, a diesel 
ano 1984, placa IFN 0224, chassi nº 34404412642283, no 
estado que se encontra. Avaliado pela comissão em R$ 
10.000,00 

 

• Cerca de 250 a 1.000 kg de metais diversos (ferro, ferro 
fundido e alumínio) oriundo de peças de reposição de 
maquinas e equipamentos. Avaliado pela comissão em R$ 
150,00 

 

 

• Uma Retro Randon RK 406B com tração 4x2, Motor Diesel, 
potencia de 82 Hp, ano/modelo 2010, Chassi nº 
AA406BMCA4W1832, em estado regular de conservação. 
Avaliado pela comissão em R$ 46.000,00 

 
• Um veículo Kombi, ano/modelo 2001, motor 1.600, cor 

branca , Placa IKD 0188 chassi 9BWGB07X81P016523, no 
estado que se encontra. Avaliado pela comissão em R$ 
3.500,00 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

• Um veículo Fiat Doblo Ambulância, motor flex 1.8, ano 
2009, motor a gasolina, placa IQB 0485, chassi nº 
9BD22315592016234, em regular estado de conservação. 
Avaliado pela comissão em R$ 8.000,00. 



 
• Um veículo Ford Transit 2.4 VAN TCA MIC, motor diesel, 

16 passageiros, 116 cv, branca, ano/modelo 2011, placa ITA 
6889, importada, Avaliado pela comissão em R$ 45.000,00. 
 

• Um veículo Fiat Ducato Cargo 2.8, curto/longo TB, 
ambulância, diesel, ano/modelo: 2006/2007, chassi 
93W244F2372012420, placa INM-4896, Avaliado pela 
comissão em R$ 29.000,00. 
 

• 03 ar-condicionados, diversas marcas, 7000Btus, modelo 
antigo, em precário estado de conservação, Avaliado pela 
comissão em R$ 250,00 
 

• 01 maca e 1 escada com 2 degraus, em estado regular de 
conservação, um fichário com 05 gavetas e um biombo, 
Avaliado pela comissão em R$ 200,00 
 

• 01 retropojetor Sony VPL DS100, em estado regular de 
conservação modelo defasado para a secretaria de saúde; 
Avaliado pela comissão em R$ 400,00 
 

• 01 gabinete odontológico: com cadeira do dentista, com 
equipo Amadeus Kavo c/ 03 pontas Kart, e um refletor no 
estado em que se encontra, Avaliado pela comissão em R$ 

1.000,00 
 



• Uma autoclave cristófoli e uma seladora selamax, no estado 
em que se encontram, Avaliado pela comissão em R$ 

600,00 
 

• Um compressor marca schutz, monofásico, 1 HP, em 
estado regular de conservação Avaliado pela comissão em 
R$ 250,00 

 
Art. 2º - Fica autorizada a venda dos bens descritos no artigo 1º 

desde Decreto, mediante Leilão Público a ser procedido por Leiloeiro 
Oficial Contratado através do Processo Administrativo nº 
142.01.04.03/17 Tomada de Preços 10/2017. 

 
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2018. 
 
 
 

                                                                                   Valdeci Gomes da Silva 
                                                                                Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
 
        Virginia Quadros da Silva 
            Assessora de Projetos 


