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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO 
DECRETO Nº 042, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 DECLARAÇÃO DE

INSERVÍVEIS OS BENS MÓVEIS QUE ESPECIFICA, PARA EFEITO DE
ALIENAÇÃO, POR VENDA, ATRAVÉS DE LEILÃO

Dispõe sobre a declaração de inservíveis para a
Administração Municipal de Granito, os bens
móveis que especifica, para efeito de alienação,
por venda, através de Leilão, a quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao valor da
avaliação, e dá outras providências.

 
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, Prefeito do
Município de Granito, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 9º, inciso X, da Lei
Orgânica do Município, tendo em vista as disposições dos
artigos art. 22, inc. V, § 5º, c.c. art. 53, ambos da Lei Federal nº
8.666/93, e;
CONSIDERANDO que o Setor de Manutenção da Frota
Pública Municipal (Secretaria de Transporte) constatou
mediante emissão de relatório, ratificado pelo parecer jurídico
exarado pela assessoria jurídica do município e na sua
integralidade pela Comissão Especial nomeada pela Portaria
nº 24 de 04 de janeiro de 2021, o serem inservíveis os bens
móveis constantes deste decreto;
CONSIDERANDO que a recuperação ou conserto dos
veículos automotores e maquinários inservíveis acarretaria
despesa superior ao valor de seu custo de mercado, tornando
inviável sua manutenção;
CONSIDERANDO ainda que, estes equipamentos e veículos,
pertencem ao patrimônio do município, no entanto, não vem
atendendo a reais necessidades da municipalidade,
necessitando serem leiloados e adquiridos outros novos,
visando o atendimento pleno da população.
CONSIDERANDO, ainda, que o Balanço Patrimonial do
Munícipio deve refletir o perfeito estado dos bens municipais,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Ficam declarados inservíveis para a Administração
Pública Municipal, com vistas à alienação de bens móveis, por
venda, mediante prévia avaliação e licitação na modalidade
leilão, nos termos do art. 22, inc. V, § 5º, c.c. art. 53, ambos da
Lei Federal nº 8.666/93, no estado em que se encontram os
veículos automotores e maquinários a seguir discriminados, a
saber:
 
01 ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ,ANO 20122013,
COR AMARELO,DIESEL, PLACA PGI 1420 ,CHASSI
93ZL68C01D8442842
NADA CONSTA DETRAN
Veiculo adquirido com recursos do FNDE, para transporte de
estudantes e que encontra-se em péssimo estado de
conservação e que ficaria inviável o seu conserto decorrente do
auto custo das peças e a dificuldade de encontra-las, e mesmo
encontrando devido ao tempo parado poderá aparecer outras
avarias mecânicas. Demandaria maiores manutenções
frequentes com despesas não mensuráveis, pela imprevisão do
estado mecânico.
02 ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16,ANO 20092010
,COR AMARELO ,DIESEL, PLACA KII 2732,CHASSI
93ZL68B01A8411600
NADA CONSTA DETRAN
Veiculo adquirido com recursos do FNDE, para transporte de
estudantes e que encontra-se em ruim estado de conservação e
que ficaria inviável o seu conserto decorrente do auto custo das
peças e a dificuldade de encontra-las, e mesmo encontrando
devido ao tempo parado poderá aparecer outras avarias
mecânicas. Demandaria maiores manutenções frequentes com
despesas não mensuráveis, pela imprevisão do estado
mecânico.
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03 ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17,ANO 20122013
,COR AMARELO ,DIESEL, PLACA PGI 1590 ,CHASSI
93ZL68C01D8442870
NADA CONSTA DETRAN
Veiculo adquirido com recursos do FNDE, para transporte de
estudantes e que encontra-se em ruim estado de conservação e
que ficaria inviável o seu conserto decorrente do auto custo das
peças e a dificuldade de encontra-las, e mesmo encontrando
devido ao tempo parado poderá aparecer outras avarias
mecânicas. Demandaria maiores manutenções frequentes com
despesas não mensuráveis, pela imprevisão do estado
mecânico.
04 FIAT UNO MILLE WAY ECON ,ANO 2013 ,COR
BRANCA ,ALCOOLGASOL, PLACA KFR 4384 ,CHASSI
9BD15844AD6836323
DEBITO DETRAN R$ 131,00
Veiculo adquirido com recursos próprio, para transporte de
servidores a serviço do município e que encontra-se em
péssimo estado de conservação e que ficaria inviável o seu
conserto decorrente do auto custo das peças e a dificuldade de
encontra-las, e mesmo encontrando devido ao tempo parado
poderá aparecer outras avarias mecânicas. Demandaria maiores
manutenções frequentes com despesas não mensuráveis, pela
imprevisão do estado mecânico
05 MOTONIVELADORA FIATALLIS FG -140
NADA CONSTA DETRAN
Veiculo adquirido com recursos do Banco do Brasil, para
execução de atividades de produção e escoamento da produção
e que encontra-se em péssimo estado de conservação, já foi
incluído em outrora no leilão 001/2017, porem sem êxito na
sua venda e que ficaria inviável o seu conserto decorrente do
auto custo das peças e a dificuldade de encontra-las, e mesmo
encontrando devido ao tempo parado poderá aparecer outras
avarias mecânicas. Demandaria maiores manutenções
frequentes com despesas não mensuráveis, pela imprevisão do
estado mecânico.
06 FIAT UNO MILLEWAY ECON ,ANO 2013,COR
BRANCA,ALCOOLGASOL, PLACA PGT 5416,CHASSI
9BD15844AD6876608
NADA CONSTA DETRAN
Veiculo adquirido com recursos próprio, para transporte de
servidores a serviço do município e que encontra-se em ruim
estado de conservação e que ficaria inviável o seu conserto
decorrente do auto custo das peças e a dificuldade de encontra-
las, e mesmo encontrando devido ao tempo parado poderá
aparecer outras avarias mecânicas. Demandaria maiores
manutenções frequentes com despesas não mensuráveis, pela
imprevisão do estado mecânico
07 FIAT UNO ECONOMY,ANO 2012 ,COR
CINZA,ALCOOLGASOL, PLACA PGD 8986 ,CHASSI
9BD195173C0331449
NADA CONSTA DETRAN
Veiculo adquirido com recursos próprio, para transporte de
servidores a serviço do município e que encontra-se em ruim
estado de conservação e que ficaria inviável o seu conserto
decorrente do auto custo das peças e a dificuldade de encontra-
las, e mesmo encontrando devido ao tempo parado poderá
aparecer outras avarias mecânicas. Demandaria maiores
manutenções frequentes com despesas não mensuráveis, pela
imprevisão do estado mecânico.
 
Art. 2º. Os bens arrematados serão entregues ao arrematante,
acompanhado do certificado/instrumento autorizativo de
transferência dos veículos automotores e maquinários, logo
após a comprovação do efetivo pagamento procedido na forma
prevista no edital de leilão.
Paragrafo primeiro: As despesas com Impostos (ICMS),
retirada, transporte, manuseio, recursos humanos,
carregamento e mão de obra dos BENS (lotes) adquiridos no
Leilão, correrão por conta e risco do arrematante, bem como,
as despesas relativas à formalização da transferência de sua
propriedade junto aos órgãos competentes (DETRAN), em
especial a transferência dos veículos com direito a
documentação.
Paragrafo segundo: Os veículos que possuírem multas e
débitos junto ao DETRAN retroativas ao leilão, correrão por
conta dos arrematantes, bem como as remarcações de numero
do chassi se houver.
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Art. 3º Fica autorizada a baixa patrimonial dos bens móveis
declarados inservíveis e constantes deste decreto.
 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Granito, 16 de Setembro de 2021.
 
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito Municipal
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