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LEI Nº 1.044, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

 
AUTORIZA A 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. 
 
 

EVANDRO SCAINI, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de 
Vereadores aprovou e ele sanciona 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 emitido pelos membros da Comissão 
Especial de Vistoria e Avaliação, designados pelo Decreto Municipal nº 156, de 15 de junho de 
2021, os bens móveis inservíveis ou antieconômicos, pertencentes ao Patrimônio Público 
Municipal, abaixo especificados: 

 

 
Lotes: 

 
Descrição dos Bens Móveis Inservíveis ou Antieconômicos:  

01 

 
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 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 R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). 
 

02 

 
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. O bem vai a leilão no estado e condições em que 
se encontra. Avaliado em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). 
 

03 

 
01 AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS ano e modelo 2012/2013, Placas 
MKZ 9821, RENAVAM 507876164, 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 R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
 

04 

 
01 ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620; ano/modelo 1996, Placas IFN 0481, 
RENAVAM 662389387, combustível diesel, cor preta, com motor, diferencial e 
caixa no lugar, pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do 
tempo de uso. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra. 
Avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
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05 

 
01 AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS ano 2013, modelo 2014, Placas MKI 
6664, RENAVAM 542719932, 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 R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). 
 

06 

 
01 AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS ano 2011, modelo 2012, Placas MIY 
5954, RENAVAM 334191912, combustível álcool/ gasolina, cor branca, sem rodas, 
apresenta avarias. Podem estar faltando peças, inclusive itens de segurança. O 
bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado em R$ 
1.000,00 (um mil reais). 
 

07 

 
01 AUTOMOVEL GM/CELTA, 5 portas, placa MCN 1536, ano 2003, modelo 2004, 
cor branca, combustível gasolina, RENAVAM 811564142, com motor e caixa no 
lugar, pneus em estado regular, apresenta pequenas avarias do tempo e do uso. O 
bem vai a leilão no estado e condições em que se encontram Avaliado em R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
 

08 

 
01 ÔNIBUS Mercedes Benz/OF 1318, placa IHJ- 0496, ano/modelo 1992, cor 
branca, combustível diesel, RENAVAM 564244775, com motor, diferencial e caixa 
no lugar, pneus ok, apresenta pequenas avarias na lataria em decorrência do 
tempo de uso. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra. 
Avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 

09 

 
01 Veículo Chev/Spin 1.8 MT, LT, Ano 2015, modelo 2016, Placa QHF-8039, Cor 
branca, combustível álcool/gasolina, Renavam 1069858800. O bem vai a leilão no 
estado e condições em que se encontra. Ônus: nada consta. Avaliado em R$ 
8.000,00 (oito mil reais). 
 

10 

 
01 Retroescavadeira, Marca New Holland, LB110, ano/modelo 2009. O bem vai a 
leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliado em R$ 69.000,00 
(sessenta e nove mil reais). 
 

11 

 
01 Motoniveladora, Marca Huber Warlo, 130m, Ano/modelo 1972. O bem vai a 
leilão no estado e condições em que se encontra. Avaliada em R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais). 
 

12 

 
01 aparelho de ultrassom, marca Philips, modelo Hd7 XE. O bem não está em 
funcionamento. Avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
 

13 

 
01 Sucata de veículo Nissan Serena, ano 1991. O bem vai a leilão no estado e 
condições em que se encontra. Avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais).  
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14 

 
LOTE DE SUCATA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, aproximadamente 
400 Kg, contendo: CPU, monitores, teclados, estabilizadores, impressoras 
matriciais, jato de tinta e laser, mouse, no-break, ar condicionado, geladeira, 
bebedouro, 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$ 3.000,00 (três mil reais). 
 

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

verificadas as regras do Edital de Leilão, a ser oportunamente publicado. 
 
Art. 2º A alienação de que se trata o artigo anterior, deverá ser feita mediante  

certame licitatório, na modalidade “Leilão Público”, na forma do que dispõe a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

 
Art. 3º Após a homologação do processo licitatório “Leilão Público”, a administração 

municipal providenciará a respectiva baixa do seu patrimônio. 
 
Art. 4º 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. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 28 de outubro de 2021. 

 
 

EVANDRO SCAINI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e Finanças, em 28 

de outubro de 2021. 
 
 
 

WILKER CORREA MACIEL 
Secretário de Administração e Finanças 


