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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

LEI Nº 983, DE 12 DE JULHO DE 2019. 
 

 

AUTORIZA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
INSERVÍVEIS OU ANTIECONÔMICOS, 
PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM VISTA DA NECESSIDADE DE 
CONCRETIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso 
de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do Município de Balneário Arroio do Silva, que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, na forma da legislação em 

vigor e conforme o Laudo de Avaliação fornecido pelos membros da Comissão Especial de Vistoria e 
Avaliação, designados pelo Decreto n° 096, de 17 de maio de 2019, os seguintes bens móveis inservíveis ou 
antieconômicos, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, abaixo especificado: 

 

Lotes Descrição dos Bens Móveis Inservíveis ou Antieconômicos  

01 
LOTE CONTENDO SUCATAS DE METAIS E NÃO METAIS, luminárias em alumínio, haste de 
iluminação pública, reatores, vassouras mecânicas, entre outros. O bem vai a leilão no estado e 
condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) 

02 

LOTE DE INFORMÁTICA, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS, contendo: CPU, 
monitores, teclados, estabilizadores, impressoras matriciais, jato de tinta e laser, mouse, no-break, 
ar condicionado, geladeira, bebedouros, maquinas de escrever, mimeógrafo, televisores entre 
outros. Equipamentos com tecnologia obsoleta, com defeitos considerados, sucatas destinadas a 
reciclagem para aproveitamento das matérias primas. O bem vai a leilão no estado e condições em 
que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 500,00 (Quinhentos reais) 

03 
LOTE DE PNEUS USADOS, com defeitos considerados sucatas destinadas a reciclagem para 
aproveitamento das matérias primas. O bem vai a leilão no estado e condições em que se 
encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 800,00 (Oitocentos reais) 

04 

01 AUTOMÓVEL GM CELTA 5 portas, ano 2003, modelo 2004, Placas MCN 1566, RENAVAM 
811565670, combustível gasolina, cor branca, com motor e caixa no lugar, pneus ok, faltando 
bateria, vidro motorista e lanternas quebrados, apresenta pequenas avarias na lataria em 
decorrência do tempo de uso. Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai 
a leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 4.800,00 
(Quatro mil e oitocentos reais) 

05 

01 AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS ano 2011, modelo 2012, Placas MIY 5954, 
RENAVAM 334191912, combustível álcool/ gasolina, cor branca, com motor e caixa no lugar, 
pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do tempo de uso. Podem estar 
faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se 
encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

06 

01 AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS ano 2011, modelo 2012, Placas MIY 5864, 
RENAVAM 334186722, combustível álcool/ gasolina, cor branca, com motor e caixa no lugar, 
pneus em estado regular, faltando bateria, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência 
do tempo de uso. Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no 
estado e condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 4.800,00 (Quatro mil 
e oitocentos reais) 

07 

01 AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS ano e modelo 2012, Placas MKB 3581, RENAVAM 
453938205, combustível álcool/ gasolina, cor branca, com motor e caixa no lugar, pneus em estado 
regular, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do tempo de uso. Podem estar 
faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se 
encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

08 
01 AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS ano e modelo 2012, Placas MKB 3471, RENAVAM 
453937691, combustível álcool/ gasolina, cor branca, com motor e caixa no lugar, pneus em estado 
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regular, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do tempo de uso. Podem estar 
faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se 
encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

09 

01 AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4; ano 2011, modelo 2012, Placas MIK 7516, 
RENAVAM 341667544, 7 passageiros, combustível álcool/ gasolina, cor branca, com motor e caixa 
no lugar, pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do tempo de uso. 
Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e 
condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 17.500,00 (Dezessete mil e 
quinhentos reais) 

10 

01 CAMINHONETE GM MONTANA CONQUEST; ano e modelo 2010, Placas MGK 5908, 
RENAVAM 233406824, combustível álcool/ gasolina, cor branca, com motor e caixa no lugar, 
pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do tempo de uso. Podem estar 
faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se 
encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais) 

11 

01 CAMINHONETE FURGÃO IMPORTADO RENAULT KGOO EXPRESS16; COMPLETO ano 
2014, modelo 2015, Placas MDB 8499, RENAVAM 1024958423, combustível álcool/ gasolina, cor 
branca, com motor e caixa no lugar, pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em 
decorrência do tempo de uso. Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai 
a leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 16.500,00 
(Dezesseis mil e quinhentos reais) 

12 

01 CAMINHONETE AMBULANCIA IMPORTADA FORD TRANSIT TCA COMPLETO; ano e modelo 
2011, Placas MKD 8112, RENAVAM 460353721, combustível diesel, cor branca, com motor e 
caixa no lugar, pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do tempo de uso. 
Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e 
condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil 
reais) 

13 

01 MICROONIBUS RENAULT MASTER JAEDI TUR COMPLETO; 16 passageiros, ano 2014, 
modelo 2015, Placas MLU 9407, RENAVAM 1015543992, combustível diesel, cor branca, com 
motor e caixa no lugar, pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do tempo 
de uso. Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e 
condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) 

14 

01 ONIBUS SCANIA K112 33 S; ano 1987, modelo 1987, Placas JLA 6293, RENAVAM 
215093216, 46 passageiros, carroceria Nielson, combustível diesel, cor branca, com motor, 
diferencial e caixa no lugar, pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do 
tempo de uso. Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no 
estado e condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 8.000,00 (Oito mil 
reais) 

15 

01 CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.170, ano e modelo 2001, Placas MBY 4327, Renavam 
768322685, diesel, cor branca, veiculo em estado de sucata apresentando danos de pequena 
monta, estado geral ruim, faltando motor e caixa, diferencial no lugar, contendo amassados e riscos 
por toda a lataria em decorrência de uso, pneus em estado ruim e faltando, há falta de varias 
peças, inclusive itens de segurança. Veiculo em estado de sucata numero de chassis pode estar 
danificado, podendo necessitar remarcação, ficando sua regularização e baixa junto ao DETRAN 
por conta do arrematante. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado 
em Preço Mínimo de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

16 

01 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENZ L 1113, ano 1985, modelo 1986, 
Placas AEW 1310, RENAVAM 555353613, cor branca, diesel, estado geral regular; com motor, 
caixa e diferencial no lugar, faltando bateria, pneus ok, apresenta ferrugens na cabina e avarias na 
carroceria em decorrência do tempo de uso. Podem estar faltando peças, inclusive itens de 
segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado em Preço 
Mínimo de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

17 

01 MOTONIVELADORA HWB MODELO 130M COM ESCARIFICADOR DIANTEIRO, estado geral 
ruim, Motor, tork e diferencial no lugar, combustível diesel, pneus estado regular e faltando, 
contendo riscos e amassados por toda estrutura em decorrência do uso, há falta de várias peças, 
inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra. 
Avaliado em Preço Mínimo de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) 

18 
01 CAMINHONETE IMPORTADA HAFEI RUIYI PICKUP CD, ano 2011, modelo 2012, Placas MJT 
5255, RENAVAM 478080387, combustível gasolina, cor branca, veiculo em estado de sucata 
apresentando danos de pequena monta, estado geral péssimo, motor e caixa no lugar, pneus em 
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estado ruim, partes externas com pintura queimada e danificadas com corrosão por ferrugem, 
podendo haver falta de algumas peças, inclusive a chave de ignição e itens de segurança. O bem 
vai a leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 
4.000,00 (Quatro mil reais) 

19 

01 CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE, ano e modelo 1979, Placas LXG 7203, RENAVAM 
550607072, combustível diesel, cor branca, veiculo trabalhando, carroceria de madeira, motor e 
caixa no lugar e funcionando, pneus em estado bom, partes externas com pintura queimada e 
danificadas com corrosão por ferrugem, podendo haver falta de algumas peças, inclusive itens de 
segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado em Preço 
Mínimo de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais) 

20 

01 TRATOR DE RODAS NEW HOLLAND; ano 1998, modelo 1999, Placa MCL 5901, RENAVAM 
540188832, combustível diesel, cor azul, motor desmontado, estado geral razoável, parcialmente 
desmontado, pneus ok, partes externas com pintura queimada e danificadas, podendo haver falta 
de algumas peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que 
se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) 

21 

01 MINI CARREGADEIRA BOB CAT S130, estado geral regular, pneus bom, motor e tork ok, 
maquina funcionando e trabalhando, acompanha escova mecânica, cabo de aço e concha, 
podendo haver falta de algumas peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado 
e condições em que se encontra. Avaliado em Preço Mínimo de R$ 17.500,00 (Dezessete mil e 
quinhentos reais) 

 
Parágrafo único. Os bens móveis serão alienados no estado em que se encontram, verificadas as 

regras no Edital de Leilão, a ser oportunamente publicado. 
 
Art. 2º A alienação de que se trata o Artigo anterior, deverá ser feita mediante  

Certame Licitatório, modalidade “Leilão Público”, na forma do que se dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

 
Art. 3º Fica autorizada a contratação de Leiloeiro Público Oficial Convidado, devidamente habilitado 

para o fiel cumprimento da presente Lei. 
 
Art. 4º Após a homologação do Processo Licitatório “Leilão Público”, a administração municipal 

providenciará a respectiva baixa do seu patrimônio. 
 
Art. 5º Os recursos objetos da alienação, serão recolhidos como receitas ao Erário Público 

Municipal, em conta bancária específica e somente serão destinados a novos investimentos. 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 12 de julho de 2019. 
 
 
 

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e Finanças, em 12 de julho 

de 2019. 
 
 

 
DURVAL DE OLIVEIRA SOUSA NETO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 


