
^ , MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Floresta PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N* 055 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei anexo que autoriza o Poder
Executivo do Município de Floresta do Araguaia a alienar, mediante licitação, bens que menciona e dá
outras providências.

Como é do conhecimento de todos, quando assumimos a Prefeitura no dia 12 de janeiro de
2017, deparamos com uma frota de veículos, máquinas e equipamentos em péssimo estado de
conservação, sucateada e acumulados na garagem da Prefeitura e na área externa do hospital
municipal, sem qualquer finalidade de uso e expostos aos rigores das condições atmosféricas
(temperatura, chuvas, ventos, umidade).

Os veículos, máquinas e equipamentos foram submetidos à análise de duas comissões
nomeadas para selecionar e avaliar os bens inservíveis (atos inclusos), cuja recuperação não eram
economicamente viáveis. As comissões, após estudos e análises entendeu serem os bens relacionados
(relação inclusa) inservíveis para o Município, razão pela qual se procedeu a avaliação dos mesmos
(também inclusa) para fins de serem leiloados.

O leilão é modalidade de licitação destinada à alienação de bens móveis inservíveis, prevista »
nos arts. 22, inc. V e § 52 e 53 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993. As comissões aval iaram cada um
dos veículos, máquinas e equipamentos e tais valores serão os valores mínimos para a al ienação. S

ooc
Fazem parte integrante desta Mensagem e acompanham o projeto de Lei em questão os atos

de nomeações das comissões, os Relatórios das comissões que deliberaram acerca do estado dos
veículos, máquinas e equipamentos, bem como a avaliações e descrições pormenorizadas de cada um g
dos bens e seus respectivos valores de avaliações individuais. pj

Diante do exposto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente
Projeto de Lei, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa Colenda Edilidade, para que, com
base na Lei Orgânica do Município, possa a matéria ser aprovada com a observância do art. 34 da citada
Lei, devido à sua relevância.

Mas, caso a Edilidade tenha entendimento distinto sobre o art. 34 da Lei Orgânica do
Município, utilizando o princípio da simetria com o centro, requeremos com base no art. 64, § 12 da
CF/88 e, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o presente Projeto de Lei
Complementar. A presente solicitação de urgência se justif ica pela importância da matéria tratada na
referida proposição, uma vez que o Município precisa apressadamente desacumular a garagem da
Prefeitura e o espaço aberto do hospital municipal dos bens que não apresentam utilidades para
Administração e que potencializam danos à saúde pública e ao meio ambiente.

Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico sub examen tem o total de 5 (cinco) artigos.

Finalmente, ao submeter o projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara, estamos
certos de que os Senhores Vereadores saberão reconhecer que o presente Projeto de Lei
Complementar, nos termos do art. 34 da Lei Orgânica do Município, ou no teor do art. 64, § 12 da
CF/88, conforme for o entendimento que prevalecer, merece aprovação rápida.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de apreço.

Floresta do Araguaia/PA, 22 de outubro de 2018

_ J (7
Adelio dos Santos de Sousa
Prefeito
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N2 519 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

Autoriza o Poder Executivo do Município de Floresta do Araguaia a alienar,
mediante licitação, bens que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. l?. Ficam declarados inservíveis para o serviço público os bens constantes no Anexo Único
que integra esta Lei.

§ 15. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alienar, mediante processo licitatório na
modalidade leilão, na forma estabelecida no art. 17, inc. II, § 62 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993, através de leiloeiro administrativo designado pelo Prefeito, por preço não inferior a R$ 38.200,00
(trinta e oito mil e duzentos reais), os bens inservíveis pertencentes ao Município relacionados e
avaliados pelas Comissões Especiais de Desfazimento de Bens, designadas pelo Prefeito para esse fim
através do Decreto n2 7, de 17 de janeiro de 2018 e do Decreto n? 8, de 17 de janeiro de 2018,
conforme documentação anexa a esta Lei, que dela fica fazendo parte integrante.

§ 29. Os preços mínimos de venda de cada bem relacionado no Anexo Único desta Lei são
aqueles fixados pelas Comissões Especiais de Desfazimento de Bens a que se refere o caput do artigo.

§ S9. Os bens que eventualmente não acudirem interessados o Chefe do Poder Executivo ™
poderá doar, sem encargos, ás entidades civis sem fins lucrativos com sede no Município de Floresta do ~>
Araguaia, reconhecidas como de utilidade pública que atue na área de interesse social mediante uj
requerimento formulado ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, não devendo a doação ™
acarretar quaisquer ónus para os cofres públicos. g

Oi

Art. 2s. O produto financeiro advindo da aplicação do art. l9 desta Lei será aplicado de acordo ^
com o que faculta o art. 44 da Lei Complementar n? 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de ^
Responsabilidade Fiscal.

§ ls. Os recursos oriundos da alienação de ativos afetos a Secretaria Municipal de Saúde
Pública deverão ser aplicados em despesas de capital vinculadas a saúde, para fins de aquisição de
imóveis necessários as ações e serviços de saúde ou a obras de conservação e reformas de próprios
vinculados a Secretaria.

§ 22. Os recursos oriundos da alienação de ativos afetos a Secretaria Municipal de Obras
deverão ser aplicados em despesas de capital desta Secretaria, para fins de aquisição de imóveis
necessários ao serviço público ou a obras de conservação e reformas de próprios públicos.

Art. S9. Verificada a impossibilidade ou inconveniência da al ienação ou doação dos bens de que
trata o art. l9 desta Lei, o Prefeito poderá determinar sua descarga patrimonial e sua inuti l ização ou
abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão
incorporadas ao património público.

§ is. A inutilização consiste na distribuição total ou parcial dos bens que ofereçam ameaça vital
para pessoas, risco de prejuízo ecológico, ou inconveniente de qualquer natureza para a Administração
Pública.

§ 22. Os desfazimentos por inutilização e abandono deverão ser documentados mediante
termos de inutilização ou de justif icativa de abandono, os quais integração os respectivos processos de
desfazimentos.
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

Art. 45. o setor competente da Prefeitura procederá às anotações das baixas patrimoniais
ocorridas com base na presente Lei.

Art. 53. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Floresta do Araguaia, 22 de outubro de 2018

Adélio doXSa*ntos de Sousa
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
floresta

ANEXO ÚNICO
(PROJETO DE LEI N* 519 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018)

BENS AFETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE DESFAZIMENTO DE BENS

DECRETO NS 070 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017
ITEM

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11
12

RP*
236
217

53
55
238

239

242
243

241

67

202

240

DESCRIÇÃO DO BEM
Caminhonete modelo VERONEZ

Caminhonete L200
Motoniveladora

Caminhão Fuscão
Retroescavadeira

Retroescavadeira MASSETER 96
Ônibus escolar

Caminhão Ford caçamba
Máquina de processamento de

asfalto e pavimentação
de ruas e estradas

Roleta de ferro uso em compressão
de terraplanagem

Moto Bros 125
Moto Bros 150

ESTADO DO BEM
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável
Antieconômico

VALOR TOTAL DA BAIXA

VALOR/AVALIAÇÃO
R$ 2.000,00
R$ 500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 15.000,00

00

o
(N
UJ
D
O
IX
ca

h-

o
UJ
Q

RP = Registro Patrimonial

BENS AFETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
COMISSÃO ESPECIAL DE DESFAZIMENTO DE BENS

DECRETO Ne 7 DE 17 DE JANEIRO DE 2018
ITEM

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12

RP*
267

269
272
271
274
264

603
275
265
267

2385
274

DESCRIÇÃO DO BEM
FIAT UNO MILLE
FIAT UNO WAY

IVECO TURBO DAILY
VOLKSWAGEN SAVANA

Ônibus MARCOPOLO 42 lugares
Ambulância S10 CHEVROLET

KOMBI
MOTO GF KASINSKI

FIATFIORINO
FIAT UNO

IVECO DAILY 4985
IVECO RENAULT MASTER

ESTADO DO BEM
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável
Irrecuperável

VALOR TOTAL DA BAIXA

VALOR/AVALIAÇÃO
R$ 500.00
R$ 5.000,00
R$ 2.000,00
R$ 300,00
R$ 10.000,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 23.200,00

O
O

O
o:

RP = Registro Patrimonial.
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MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ

FIOTiSSla PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

'•"-" > - " " - ' • " GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N9 7 DE 17 DE JANEIRO DE 2018

Designa servidores para integrarem comissão especial para efet ivar o
desfaz imento de bens na Secretar ia Municipal de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, Senhor ADÉLIO DOS
SANTOS DE SOUSA, no uso das atr ibuições que lhe são confer idas pela Lei Orgânica do Município de
F i o i e s t a cio A r a g u a i a , e:

CONSIDERANDO que o acúmulo de materiais pubiicos inserviveis guardados de forma mapropriada
pode gerar uma série de problemas para a saúde pública e ao meio ambiente: surgimento de cnadouros;
reprodução e proliferação de animais peçonhentos e mosquitos transmissores da dengue e, ainda,
contaminação do solo pelo processo de lixiviação.

D E C R E T A :

Art. l9. Fica designado uma comissão composta pelos servidores Cácio Simithe, Agente
Comunitário de Saúde, Humberto António da Silva Pinto, Motorista e Okeisler Rezende A lves Rezende,
Motor is ta , todos investidos em cargos efet ivos para, sob a presidência do primeiro e nos te rmos do que
dispõe a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, real izar um levantamento da si tuação dos bens públicos
cons ide rados gener icamente inservíveis, vinculados a Secretar ia Municipal de Saúde, com base em
documentos públicos e pesquisa in loco para verificar o armazenamento destes materiais durante o ano
de 2018

A r t . 2". A comissão designada no ar t . l9 deverá sumar iamen te c a r a c t e r i z a r as condições gera is
P a v a l i a r p rev iamen te os bens. de f in indo o valor mínimo de mercado e, ao f i n a ! dos t r a b a l h o s ,
a p r e s e n t a i o laudo de v i s t o r i a e a v a l i a ç ã o dètalliaa^aa; S e c r e t a r i o Munic ipal de Saúde con tendo a
suges tão da modalidade de desfaz imento, em conformidade com o Decreto Federal n? 99 6S8, de 30 de
outubro de 1990. se for o caso, dev.damente justif icado.

A r t . 3S . Peia e x e c u ç ã o dos t raba lhos , a comissão não será remunerada, sendo cons iderado
sei v iço de re levânc ia ao Município

Ar t . 45. Dá-se o p razo de 30 (tr inta) dias, a part ir da publicação deste Decreto, para a conc lusão
dos trabalhos e emissão do respectivo laudo de vistoria e aval iação.

A r t . S? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A r t , 65 Ficam revogadas as disposições em contrár io

Gabinete do Prefeito, em 17 de janeiro de 2018

Atiéi íO dos San tos de Sousa
p re fe i to

P á g i n a l cie l



MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N? 8 DE 17 DE JANEIRO DE 2018

Designa serv idores para in tegrarem comissão espec ia l para e fe t i var o
desfazimento de bens na Secretaria Municipal de Obras.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, Senhor ADÉLIO DOS
SANTOS DE SOUSA, no uso das a t r ibu ições que lhe são confer idas pela Lei Orgânica do Município de
Floresta do Araguaia, e:

CONSIDERANDO que o acúmulo de materiais públicos inservíveis guardados de forma inapropriada
podo gerar uma serie de problemas para a saúde pública e ao meio ambiente: surgimento de criadouros;
reprodução e proliferação de animais peçonhentos e mosquitos transmissores da dengue e, ainda,
contaminação do solo pelo processo de lixiviação

DECRETA:

Ar t . l3. Fica designado uma comissão composta pelos servidores Jeremias José do Nascimento,
Mecânico, Dorival Costa Araú jo , Operador de Máquinas e Edelvane Pereira de Jesus, Mecânico, todos
investidos em cargos efet ivos para, sob a presidência do primeiro e nos termos do que dispõe a Lei n?
8. 666, de 21 de junho de 1993, real izar um levantamento da s i t u a ç ã o dos bens públ icos cons iderados
gener icamente inservíve is , v incu lados a Secretar ia Municipal de Obras , com base em documentos
públ icos e pesquisa in loco para ver i f icar o armazenamento des tes mater ia is durante o ano de 2018.

Art. 29. A comissão designada no art. l? deverá sumariamente caracterizar as condições gerais
e ava l ia r previamente os bens, definindo o valor mínimo de mercado e, ao f inal dos trabalhos,
apresentar o laudo de vistoria e avaliação detalhado ao Secretário Municipal de Obras contendo a
sugestão da modalidade de desfazimento, em conformidade com o Decreto Federal ns 99.658, de 30 de
outubro de 1990, se for o caso, devidamente just i f icado.

A r t 3«. Ro ía execução dos t raba lhos , a comissão não será remunerada, sendo cons iderado
s e r v i ç o de re levânc ia ao Município.

A r t . 42. Dá -se o prazo de 30 ( t r in ta) dias, a part i r da publ icação deste Decreto , para a conc lusão
dos t raba lhos e emissão do respec t i vo laudo de v i s to r ia e a v a l i a ç ã o .

Ar t . 5°. Es te Decreto ent ra em vigor na data de sua publ icação

A r t . 6?. Ficam revogadas as d ispos ições em con t rá r i o

Gabinete do Prefe i to , em 17 de janei ro de 2018

^ - . .
Adélio dos Santos de Sousa
Prefeito



MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ

Floresta PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO

SOLICITANTE: Secretário Municipal de Obras, Sr. Cleudimar Dias dos

Santos.

Este Relatório destina-se a apresentar o resultado de vistoria e avaliação

dos bens móveis que se encontram amontoados e sem aproveitamento no espaço

aberto da garagem da Prefeitura.

A Comissão Especial de Desfazimento de Bens, composta pelos servidores

Jeremias José do Nascimento (Presidente); Dorival Costa Araújo e Edelvane Pereira de

Jesus, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao quanto disposto no Decreto n?

070, de 17 de outubro de 2017, que estabelece a realização de um levantamento da

situação dos bens públicos permanentes afetados a Secretaria Municipal de Obras e

suas respectivas avaliações, entulhados e em desuso no espaço aberto da garagem da

Prefeitura, emite RELATÓRIO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO dos bens vistoriados e

Página l de 29
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considerados, conforme abaixo descritos. £
jf
l

l. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO:
X
•>
<D

"O

O

O acúmulo de bens públicos, sem emprego e aplicação, guardados de
.2

forma inapropriada no espaço aberto da garagem da Prefeitura pode gerar uma série *f\e problemas para a saúde pública e ao meio ambiente: surgimento de criadouros;

\reprodução e proliferação de animais peçonhentos e mosquitos transmissores da
v

dengue e, ainda, contaminação do solo. Tendo em vista esta situação problemática que

delonga a mais dez anos, este trabalho tem por objetivo apontar uma resolução para o

caso, quanto à destinação de bens sem utilidades, através de um baixo custo e em

curto espaço de tempo,ajaoJ3taJicLo^procedimentos para a baixa no acervo do Poder

Público e seu descarte, levando/^m consideração o estado de conservação dos bens

para destinação corrnTfetoarJíet/efiCfo ao Município e a população.



PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS !S!"

II. IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS:

Inicialmente foi realizado, com base em documentos públicos e pesquisa

In loco, o levantamento da situação dos bens públicos em desuso acumulados no

espaço aberto da garagem da Prefeitura, para o fim de verificar o armazenamento

desses materiais durante o ano de 2017/2018. Uma vez feito o inventário, com esteio

no Decreto Federal n9 99.658, de 30 de outubro de 1990 e em estudo da legislação em

vigor, buscou-se identificar soluções para o correto descarte dos bens inativos através

da elaboração deste Relatório.

Para realizar o levantamento da situação dos bens acumulados na

garagem da Prefeitura, foram inicialmente analisadas as situações em que se

encontravam. Verificou-se que todos os bens considerados eram armazenados em

espaço aberto nos limites da garagem, comprometendo a segurança dos funcionários e

dos moradores vizinhos, conforme demonstram as fotos abaixo anexadas.

Para auxiliar no processo participaram os Srs. DIVINO ALVES DOS SANTOS,

Diretor de Património e AILTON NASCIMENTO BRITO, Auxiliar de Contabilidade, com o

objetivo de identificar o valor de cada bem. Os servidores efetuaram as

vistorias/exames de cada bem objeto deste Relatório.

III. PESQUISA DE VALORES:

Para obtenção dos valores dos bens, foram feitas pesquisas a empresas

do ramo de comercialização do tipo de equipamento. Os bens foram avaliados pelo

método comparativo de dados de mercado, devido ao estado e as condições dos bens o

que implicou em uma amostra representativa, comparativa com as características

apresentadas pelos bens avaliados que se encontram em estado precário de
-_X?

conservação, algunp depenados./fÍK3qdo para quem interessar possa, que esta

Comissão usou da melh»4^orpría e/transparência para estas avaliações. Enfatiza-se que

os valores são referenciais parã~-€4icammhamento de autorização legislativa para a
Página 2 de 29
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

realização de leilão ou outra forma de desfazimento legal, podendo ser reavaliados

futuramente antes do descarte.

Os bens e as respectivas sucatas de diversas marcas e modelos,

considerados inservíveis e de recuperação antieconômico, são todos pertencentes ao

património publico municipal.

IV. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

1. ITEM 1:
IA
n

J3

O
«J

1.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:
'D
'e

l

Caminhonete modelo VERONEZ; ano não identificado; cabine dupla;
oj

combustível diesel; cor azul; placa ACE 4837; RENAVAM não encontrado e chassi não $
o

encontrado.
~râ
>
<

1.2. ESTADO DO BEM:

(U

O

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Administração.
~ãj

Não funciona. Apresenta-se em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto

da garagem da Prefeitura, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na carroçaria (lataria estrutural), cabina e

chassi; faróis e lanternas dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofado

e conjunto de bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte

elétrica incomple^r^^^nificacíi;?7mqtor incompleto e danificado; amortecedores

danificados e dois

ria Municipal da/Obras—Woresta OttAraguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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1.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas e retrovisores, lados esquerdo e direito.

1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

1.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

2.000,00 (dois mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

1.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na tctínsição

nem relatório de
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com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com o código 236.

1.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

V. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

2. ITEM 2:

2.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Caminhonete L200, cabine dupla; ano não identificado; combustível

diesel; cor branca; placa JUS 2489; RENAVAM não encontrado e chassi não identificado.

l
r
u

c
8,

2.2. ESTADO DO BEM: <

Trata-se de veiculo que não vem sendo utilizado pela Administração, não

se encontrando em bom estado de funcionamento e conservação. Veículo em estado

de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem da Prefeitura, sujeito a

temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

2.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na carroceria (lataria estrutural), cabina e

chassi; faróis e lanternas, dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada;

estofamento e conjunJx^ée-±rarTcos-r4amficacios; painel de comando do motorista e

amortecedores danificados. / \:

Página 5 de 29
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Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; quatro pneus e quatro rodas.

2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

2.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$ 500,00

(quinhentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado ern que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

2.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

<
OJ

í

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente públicoda-Fcdoraçãg, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o patrimôniç do Municípieíf com cotíigo 217.

Araguaia - Pará - Site; www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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2.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO:

Sim, porque é irrecuperável.

VI. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

3. ITEM 3:

3.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Motoniveladora; ano não identificado; combustível diesel; cor vermelha,

RENAVAM não encontrado e chassi não encontrado.

3.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de uma máquina que não vem sendo utilizado pela

Administração, não se encontrado em bom estado de funcionamento e conservação.

Apresenta-se em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem

da Prefeitura, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

3.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na (ataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; todo o estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; lanternas traseiras e dianteiras danificadas; motor completo e

danificado e amortecedores danificados.

3.4ACOMPONEMT£S AUSENTES:

Secretar uaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; quatro pneus e quatro rodas.

3.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

3.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

3.000,00 (três mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

3.7. D PRIEDADE:

Página 8 de 29
Secretaria Municipal' dewbSs - Fhrrêsta do Araguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 53.

3.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

VII. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

4. ITEM 4:

4.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Caminhão Fuscão; ano não identificado; combustível diesel e cor amarela.

4.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Administração,

não se encontrando em bom estado de funcionamento e conservação. Veículo em

estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem da Prefeitura,

sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na carroceria (lataria estrutural), cabina e

chassi; faróis e lanternas, dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; .'i

estofamento e corytrnto de bapjcossjanificados; painel de comando do motorista

danificado; part^ elétrica inpórrypleta lê danificada; motor incompleto e danificado e ^N

amortecedores daPttfkado^- / \a 9 de 29 <à
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4.4, COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; seis pneus e quatro rodas.

4.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

l
D
li

a
S

4.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado/ffcou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

2.500,00 (dois mil (e quinhentos/reais), d bem não apresenta fatores positivos, não

podendo se aferir algunvvaiof̂ pér nenhum fator de destaque visto o estado em que se \a 10 de 29

S e cr e ai de 0t/as - Flore loata - Pará - Site: www.ftorestadoaraguaia.pa.gov.br
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encontra. O bem apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando

fatoração negativa significativa.

4.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 55.

4.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque e irrecuperável.

VIM. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

5. ITEM 5:

5.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Retroescavadeira; ano não identificado; combustível diesel e cor amarela.

5.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de uma máquina que não vem sendo utilizado pela

Administração, não se encontrado em bom estado de funcionamento e conservação.

Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem

da Prefeitura, sujeito ajempefatuqas, chuvas, ventos e umidade.

ACÃO:

Página 11 de 29
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Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

5.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustíveis; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; quatro pneus e quatro rodas.

5.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

5.6. AVALI

Em conformida

mínimo de mercado

s condições gerais do bem acima descrito, o valor

eido (valor mínimo para alienação): R$
Página 12 de 29
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1.000,00 (mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

5.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo
™

integra o património do Município, com código 238. g
o
-o

Q.
5

5.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO? J

S

Sim, porque é irrecuperável. £
o

ira
O*
<p

IX. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:
a

l

6. ITEM 6: %
g
•s
JS
ttí

6.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Retroescavadeira MASSETER 96; ano não identificado; combustível diesel;

cor amarela; RENAVAM não encontrado e chassi não encontrado.

6.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de uma máquina que não vem sendo utilizado pela

da Prefeitura, sujeito a temper/atur'as^chuvas, ventos e umidade.

Página 13 de 29
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6.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

6.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; quatro pneus e quatro rodas.

6.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

-a
O

3

S

e

01
-D

.2

2

Secretaria Municipal de/Obra^ -fàate&Sjio Aragtkia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br' J l/w
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Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

1.000,00 (mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

6.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 239.

6.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

X. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO

7. ITEM 7:

7.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Ônibus escolar; ano não identificado; combustível diesel; cor branca;

placa KNI 8785 - Goiânia-GO.

7.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se^de um veiculo/que njio vem sendo utilizado pela Administração,

não se encontrado em bom/est^qo de funcionamento e conservação. Veículo em
Página 15 de 29
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estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem da Prefeitura,

sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

7.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

7.4. COMPONENTES AUSENTES: JB
O

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; seis pneus e quatro rodas.

7.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

Secretaria Municipal de Obra/ - Floresíatd.o(&T i te; www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$ 500,00

(quinhentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

7.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 242.

7.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

XI. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

8. ITEM 8:

8.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Caminhão Ford caçamba; ano não identificado; combustível diesel; cor

azul; placa KNI 8775; RENAVAM não encontrado e chassi não encontrado.

8.2. ESTA

Trata-se de urrr-yéiculo que não vem sendo utilizado pela Administração,

não se encontrando emJaor/GstOi&ode^flmcionarnento e conservação. Apresenta-se em
Página 17 de 29
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estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem da Prefeitura,

sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

8.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

8.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; seis pneus e quatro rodas.

8.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

8.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado fjcetí—asstfft^estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

2.000,00 (dois mil recais). O benynão apVesenta fatores positivos, não podendo se aferir
^^v. // S

algum valor por nenhum ràtt^de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

Secretaria MUnicipal w ObrasMToresta do Araguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

8.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 243.

i/l

8.9. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?
Oí
•o
"05
Q.
U

Sim, porque é irrecuperável.
m

n

"í

XII. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO |

9. ITEM 9:

9.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Máquina de processamento de asfalto e pavimentação de ruas e estradas

e cor amarela.

9.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de uma máquina que não vem sendo utilizado pela

Administração, não se encontrado em bom estado de funcionamento e conservação.

Equipamento em estado de--strcãT5aTR€nto. Encontra-se no espaço aberto da garagem

c

da Prefeitura, sujeito a (temperatura , ventos e umidade.

9.3. ESJAOG-D£

Secretaria Munieipa/de ObrYs - Para - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; setor de direção danificado; motor incompleto e danificado e

amortecedores danificados.

9.4. COMPONENTES AUSENTES:

Quatro pneus e quatro rodas completas.

9.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:
-o
n

9.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$ 500,00

(quinhentos reais). O bem nã&-apfeseota fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhumrator de destaque vjsto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pel

significativa.

e pelo tempo, apresentando fatoraçao negativa
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9.6. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 241.

9.7. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

XIII. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO

10. ITEM 10:

identificado.

10.2. ESTADO DO BEM:

io

10.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:
"râ
>
<
u
ra

Roleta de ferro uso em compressão de terraplanagem e ano não

V5Trata-se de uma máquina que não vem sendo utilizado pela N\, não se encontrando em bom estado de funcionamento e conservação.

Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem

da Prefeitura, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

10.3. ESJADCTDrceWSfiRVAÇÃO:

Vários potrtT^de/ferrugens na lataria estrutural; faróis e lanternas

-/-—3^2/>\s pTrriM-íivi'^ flimTfjŷ H^̂ BijThjm estragada; estofamento e conjunto de
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bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada e motor incompleto e danificado.

10.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês

cabos de velas e retrovisores, lado esquerdo e direito.

10.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

10.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação) R$ 500,00

(quinhentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

10.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Goverpo/2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedêncT^-elQ^pjen/ ou se foi adquirido através de convénio firmado
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com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 67.

10.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

XIV. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

11 ITEM 11:

11.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Moto Bros 125; cor azul; combustível gasolina e placa não encontrada.

11.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de uma motocicleta que não vem sendo utilizado pela

Administração, não se encontrando em bom estado de funcionamento e conservação.

Apresenta-se em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto da garagem

da Prefeitura, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

11.4.

E
e
o

11.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

A
Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural; farol e setas, dianteira e

traseira não funcionando; lanternas traseiras e dianteiras danificadas; carenagem

esquerda direita e do painel com arranhões; banco estofado e pintura estragada.

i - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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Chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês; cabos de velas e

retrovisores, lado esquerdo e direito.

11.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

11.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade corn as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$ 500,00

(quinhentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

11.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bern ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 202.

11.8. O BElvI É INSERVÍVEL PAfÍA A ADMINISTRAÇÃO?
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XV. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO

12. ITEM 12:

12.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

Moto Bros 150; ano não identificado; cor preta; combustível gasolina e

placa não encontrada.

12.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de veiculo que não está sendo utilizada pela Administração (bem

ocioso). Não se encontrando em bom estado de conservação. Encontra-se no espaço

aberto da garagem da Prefeitura, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

12.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

lu
.5

Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural; farol e setas, dianteira e
>

traseira não funcionando; carenagem esquerda e direita do painel com aranhões; -S
o

bancos estofados danificados; painel de comando do motorista danificado; parte
~ãj
K

elétrica incompleta e amortecedores danificados.

12.4. COMPONENTES AUSENTES:

Não há ausência de componentes.

12.5. RE&fSTRO FOTOGRÁFICO DO BEM
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12.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação) R$

1.000,00 (mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

c
r:
o

12.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município^com código 240.

12.8. O BEM EL PARA A ADMINISTRAÇO?
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XVI. IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO:

Em face do que foi levantado verificasse a conveniência das alienações

dos bens classificados como irrecuperáveis, pois, mesmo as partes economicamente

aproveitáveis, existentes nos bens, não apresentam utilidades para manterem-se

incorporados ao património, tendo em vista os riscos de prejuízos material e ecológico.

Todos os bens acima identificados se apresentam na situação de

Irrecuperáveis, uma vez que não podem ser utilizados para o fim a que se destinam,

devido à perda de suas características e pela razão da inviabilidade económica de suas

recuperações.

Desta forma,

CONSIDERANDO que os bens acima codificados, apresentam vidas

insustentáveis pelos desgastes de uso.

CONSIDERANDO que a posição do gerenciamento em manter esses bens

cadastrados na carga patrimonial, além de gerar despesas muitas vezes superiores ao

valor que ainda representam, provoca desperdício de tempo e mão de obra,

contribuindo para que a Administração seja ineficiente e morosa nas suas atribuições

rotineiras.

-
a
o
-u

CONSIDERANDO a inviabilidade de recuperação e uso dos mesmos.

CONSIDERANDO o alto custo que representa realizar a reforma e a

recuperação da Moto BrosJ3Q^descrita no item 12 desse Relatório, quando, embora

em algumas condições de usOj/não \vern sendo aproveitada, em virtude de seu

rendimento precário e

raguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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RELATÓRIO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO

SOLICITANTE: Secretário Municipal de Saúde Pública, Sr. Francisco

Lucileno de Aquino.

Este Relatório destina-se a apresentar o resultado de vistoria e avaliação

dos bens móveis que se encontram amontoados e sem aproveitamento ao ar livre na

área delimitada do hospital municipal.

A Comissão Especial de Desfazimento de Bens, composta pelos servidores

Cácio Simíthe (Presidente); Humberto António da Silva Pinto e Okeisler Rezende Alves

Rezende, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao quanto disposto no Decreto
o

n9 l, de 17 de janeiro de 2018, que estabelece a realização de um levantamento da
(U
Q

situação dos bens públicos permanentes afetados a Secretaria Municipal de Saúde -
"õ

Pública e suas respectivas avaliações, entulhados e em desuso na área livre do hospital
o

municipal, emite RELATÓRIO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO dos bens vistoriados e
o

considerados, conforme abaixo descritos.
o•s
ro

l. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO:

O acúmulo de bens públicos, sem emprego e aplicação, guardados de

forma inapropriada na extensão do terreno do hospital municipal pode gerar uma série

de problemas para a saúde pública e ao meio ambiente: surgimento de criadouros;

reprodução e proliferação de animais peçonhentos e mosquitos transmissores da

dengue e, ainda, contaminação do solo. Tendo em vista esta situação problemática que

delonga a mais dez anos, este trabalho tem por objetivo apontar uma resolução para o

caso, quanto à destinação de bens sem utilidades, através de um baixo custo e em

curto espaço de tempo, apontando procedimentos para a baixa no acervo do Poder

Público e seu descarte, levando em consideração o estado de conservação dos bens

para destinação com melhor beneficio ao Município e a população.
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II. IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS:

Inicialmente foi realizado, com base em documentos públicos e pesquisa

in loco, o levantamento da situação dos bens públicos em desuso acumulados na área

do terreno do hospital municipal, para o fim de verificar o armazenamento desses

materiais durante o ano de 2017/2018. Uma vez feito o inventário, com esteio no

Decreto Federal n- 99.658, de 30 de outubro de 1990 e em estudo da legislação em

vigor, buscou-se identificar soluções para o correto descarte dos bens inativos através

da elaboração deste Relatório.

Para realizar o levantamento da situação dos bens acumulados na

extensão do terreno do hospital municipal, foram inicialmente analisadas a situações

em que se encontravam esses bens. Verifícou-se que todos os bens considerados eram

armazenados em espaço aberto no terreno do hospital municipal, comprometendo a

segurança dos funcionários e dos moradores vizinhos, conforme demonstram as fotos

abaixo anexadas.

Para auxiliar no processo participaram os Srs. DIVINO ALVES DOS SANTOS,

Diretor de Património e AILTON NASCIMENTO BRITO, Auxiliar de Contabilidade, com o

objetivo de identificar o valor de cada bem. Os servidores efetuaram as

vistorias/exames de cada bem objeto deste Relatório.

III. PESQUISA DE VALORES:

Para obtenção dos valores dos bens, foram feitas pesquisas a empresas

do ramo de comercialização do tipo de equipamento. Os bens foram avaliados pelo

método comparativo de dados de mercado, devido ao estado e as condições dos bens o

que implicou em uma amostra representativa, comparativa com as características

apresentadas pelos bens avaliados que se encontram em estado precário de

conservação, alguns depenados, ficando para quem interessar possa, que esta

Comissão usou da melhor forma e transparência para estas avaliações. Enfatiza-se que
Página 2 de 29
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os valores são referenciais para encaminhamento de autorização legislativa para a

realização de leilão ou outra forma de desfazimento legal, podendo ser reavaliados

futuramente antes do descarte.

Os bens e as respectivas sucatas de diversas marcas e modelos,

considerados inservíveis e de recuperação antieconômico, são todos pertencentes ao

património publico municipal.

IV. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

1. ITEM 1:

1.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

FIAT UNO MILLE; ano 2005; modelo 2005/2006; combustível gasolina; cor

preta; placa JVE 4121; RENAVAM 87606833-6, chassi 9BD15822764774011.

1.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria
-o

Municipal de Saúde, não funciona e apresenta-se em estado de sucateamento.
Q£

Encontra-se no espaço aberto do hospital, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e

umidade.

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugens na lataria estrutural, cabina e chassi; faróis e

lanternas, dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofados e conjunto

de bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.
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1.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; para-brisa e uma roda completa.

1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

o
•o

1.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$ 500.00

(quinhentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.
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1.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e nem

relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado com

outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo integra o

património do Município, com código 267.

1.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

V. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

2. ITEM 2:

2.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

FIAT UNO WAY; cor branca; placa OFM 6240, RENAVAM não encontrado e

chassi não identificado.

2.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria

Municipal de Saúde, não se encontrado em bom estado de funcionamento e

conservação. Encontra-se no espaço aberto do hospital, sujeito a temperaturas,

chuvas, ventos e umidade.

2.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
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Vários pontos de ferrugem na lataria estrutural, cabina e chassi; faróis e

lanternas dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto

de bancos danificados; painel de comando do motorista e amortecedores danificados.

2.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas e retrovisores, lado esquerdo e direito.

2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

T!
O

u
0£

2.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

5.000,00 (cinco mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se

aferir algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O

bem apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatpfã^

negativa significativa.
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2.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 269.

2.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é antieconômico.

VI. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

3. ITEM 3:

3.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

IVECO TURBO DAILY; ano 2004; modelo 2004; combustível gasolina; cor

branca; placa KDZ 9444; RENAVAM 829940863 e chassi 93ZC4980148313689.

3.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria

Municipal de Saúde. Não se encontrado em bom estado de funcionamento e

conservação. Veículo em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto do

hospital, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

3.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugem na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de
Página 7 de 29
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bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

3.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; motor incompleto; dois pneus e

duas rodas,

3.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

-c
Q
C
C

3.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

2.000,00 (dois mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.
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3.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 272.

3.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

VII. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

4. ITEM 4:

4.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

VOLKSWAGEN SAVANA; ano não identificado e placa JVE 6070.

4.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Administração.

Não se encontra em bom estado de funcionamento e conservação. Veículo em estado

de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto do hospital, sujeito a temperaturas,

chuvas, ventos e umidade.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugem na carroceria (lataria estrutural), cabina e

chassi; faróis e lanternas dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada;

stofamento e conjunto de bancos danificados; painel de comando do motorista
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danificado; parte elétrica incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e

amortecedores danificados.

4.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; um pneu e duas rodas.

4.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

•S
iTJ

1
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>
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o
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4.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$ 300,00

(trezentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir algum

valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

4.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:
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Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, código 271.

4.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

VIII. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

5. ITEM 5:

Trata-se de veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria

Municipal de Saúde. Não se encontra em bom estado de funcionamento e conservação.

Veículo em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto do hospital, sujeito

a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

5.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugem na carroceria (lataria estrutural), cabina e

chassi; faróis e lanternas dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada;

estofamento e conjunto de bancos danificados; painel de comando do motorista

_______ Página 11 de 29
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danificado; parte elétrica incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e

amortecedores danificados.

5.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas e retrovisores, lado esquerdo e direito.

5.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

o
-

•3

5.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Ern conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

10.000,00 (dez mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.
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5.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, código 274.

5.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.
jca
-3
Q.

d)
T3
-3

IX. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:
T3

"í
CL

JU

C

6. ITEM 6: 
r̂ç

n
<u
u

6.1. DESCRIÇÃO Ê CARACTERÍSTICAS DO BEM:
mii>
n

"75>
<

Ambulância S10 CHEVROLET; ano não identificado e placa JZV 4355. £
o

>

6.2. ESTADO DO BEM:
-o
—
~ãj
cc

Trata-se de veiculo que não vem sendo utilizado pela secretaria Municipal

de Saúde. Não se encontra em bom estado de funcionamento e conservação.

Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto do hospital,

sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

6.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugem na carroceria (lataria estrutural), cabina' e

chassi; faróis e lanternas dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; todo o

estofamento e conjunto de bancos danificados; painel de comando do motorista
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danificado; parte elétrica incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e

amortecedores danificados.

6.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas e retrovisores, lado esquerdo e direito.

6.5. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação) R$ 400,00

(quatro centos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes peia falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

6.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:
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6.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, registro 264.

6.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

X. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

7. ITEM 7:

7.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

KOMBI; ano não identificado; combustível gasolina; cor branca; placa não

identificada; RENAVAM não encontrado e chassi não encontrado.

7.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de um veículo que não vem sendo utilizado pela Secretária

Municipal de Saúde. Mão se encontra em bom estado de funcionamento e

conservação. Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto

do hospital, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

7.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugem na lataria estrutural; faróis e lantern

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de
Página 15 de 29
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bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

7.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; motor completo danificado;

quatro pneus e quatro rodas.

7.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

7.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação) R$ 300,00

(trezentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir algum

valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

7.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado
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Tampa do tanque de combustível; conjunto de forro do banco; chave de

seta; chave de ignição; fusíveis; relês; cabos de velas e retrovisores, lado esquerdo e

direito.

8.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

8.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação) R$ 100,00

(cem reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir algum valor

por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem apresenta

desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

8.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 275.

8.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?
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Sim, porque é irrecuperável.

XII. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

9. ITEM 9:

9.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

FIAT FIORINO; ano não identificado; cor branca; placa não encontrada;

RENAVAM não encontrado e chassi não encontrado.

9.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria

Municipal de Saúde. Não se encontrando em bom estado de funcionamento e

conservação. Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto

do hospital, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

9.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugem na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

9.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; motor completo, quatro pneus e

quatro rodas.
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9.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:

9.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação) R$ 300,00

(trezentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir algum

valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

9.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 265.

TI
O

9.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

XIII. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

10. ITEM 10:
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10.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

FIAT UNO; ano não identificado; cor branca; combustível gasolina; placa

não encontrada; REINAVAM não encontrado e chassi não encontrado.

10.2. ESTADO DO BEM:

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria

Municipal de Saúde. Não se encontra em bom estado de funcionamento e conservação.

Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto do hospital,

sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.

10.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Vários pontos de ferrugem na lataria estrutural; faróis e lanternas

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica

incompleta e danificada; motor incompleto e danificado e amortecedores danificados.

o
•S.

10.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas; retrovisores, lado esquerdo e direito; quatro pneus e quatro rodas.

10.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:
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f~ \. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$ 300,00

(trezentos reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir algum

valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa. •o
o

10.7. O DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com código 267.

10.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.
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XIV. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO

11. ITEM 11:

11.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

IVECO DAILY 4985; ano não identificado; placa JUJ 2614; chassi não

encontrado e RENAVAM não encontrado.

11.2. ESTADO DO BEM: H
JQ

CL
<U

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria
•o

Municipal de Saúde. Não se encontrando em bom estado de funcionamento e
'c

conservação. Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto

do hospital, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.
u
(U

O

11.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
>
<
01
n
c

Vários pontos de ferrugem na lataria estrutural; faróis e lanternas,
u

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; estofamento e conjunto de

bancos danificados; painel de comando do motorista danificado; parte elétrica
B£

incompleta e danificada e motor incompleto e danificado.

11.4. COMPONENTES AUSENTES:

Tampa da bomba do tanque de combustível; conjunto de cintos de

segurança; forro das portas da cabine; chave de seta; chave de ignição; fusíveis; relês;

cabos de velas e retrovisores, lado esquerdo e direito.

11.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:
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11.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

2.000,00 (dois mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

11.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com o código 2385.

T5

e
•o

11.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?

Sim, porque é irrecuperável.

Secretaria Municipal de Obras - Floresta do Araguaia - Pará - Site: www.florestadoarÁgiíaia.pá.gov.br
Página 24 de 29



PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

XV. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIADO:

ITEM 12:

12.1. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BEM:

IVECO RENAULT MASTER; ano não identificado; cor branca; placa OTI

6247 e combustível gasolina.

12.2. ESTADO DO BEM: J
_Q
-3
Q_

<1)
T3
-3

Trata-se de um veiculo que não vem sendo utilizado pela Secretaria
"C

Municipal de Saúde. Não se encontrado em bom estado de funcionamento e
'E

conservação. Equipamento em estado de sucateamento. Encontra-se no espaço aberto i
fB

do hospital, sujeito a temperaturas, chuvas, ventos e umidade.
(U
Ul

o

12.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

<u

o
Vários pontos de ferrugem na lataria estrutural; faróis e lanternas,

i)

dianteiras e traseiras danificadas; pintura estragada; parte elétrica incompleta e
"O

danificada e motor incompleto e danificado.
Ot

12.4. COMPONENTES AUSENTES:

Conjunto de cintos de segurança; forro das portas da cabine; chave de

seta; chave de ignição; fusíveis; relês; cabos de velas e motor.

12.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO BEM:
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c

l
•s

12.6. AVALIAÇÃO DO BEM:

Em conformidade com as condições gerais do bem acima descrito, o valor

mínimo de mercado ficou assim estabelecido (valor mínimo para alienação): R$

2.000,00 (dois mil reais). O bem não apresenta fatores positivos, não podendo se aferir

algum valor por nenhum fator de destaque visto o estado em que se encontra. O bem

apresenta desgastes pela falta de uso e pelo tempo, apresentando fatoração negativa

significativa.

a•o
o

12.7. DOCUMENTO DE PROPRIEDADE:

Na transição de Governo 2016/2017 não foram entregues documentos e

nem relatório de procedência do bem ou se foi adquirido através de convénio firmado

com outro ente público da Federação, apenas foi informado em ata que o mesmo

integra o património do Município, com o código 274.

12.8. O BEM É INSERVÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO?
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Sim, porque é irrecuperável.

XVI. IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO:

Em face do que foi levantado verificasse a conveniência das alienações

dos bens classificados como irrecuperáveis, pois, mesmo as partes economicamente

aproveitáveis, existentes nos bens, não apresentam utilidades para manterem-se

incorporados ao património, tendo em vista os riscos de prejuízos material e ecológico.

Todos os bens acima identificados se apresentam na situação de
já

Irrecuperáveis, uma vez que não podem ser utilizados para o fim a que se destinam,

devido à perda de suas características e pela razão da inviabilidade económica de suas
TJ

recuperações.
'E3

Desta forma,
u
(LI

O

'3.
CONSIDERANDO que os bens acima codificados, apresentam vidas

insustentáveis pelos desgastes de uso.
o
M

>
01

CONSIDERANDO que a posição do gerenciamento em manter esses bens
•o

cadastrados na carga patrimonial, além de gerar despesas muitas vezes superiores ao
BC

valor que ainda representam, provoca desperdício de tempo e mão de obra,

contribuindo para que a Administração seja ineficiente e morosa nas suas atribuições

rotineiras.

CONSIDERANDO a inviabilidade de recuperação e uso dos mesmos.

CONSIDERANDO o limitado espaço físico do espaço externo do hospital

municipal, que impossibilita o armazenamento, guarda e responsabilidade pelos bens,

que se encontram em desuso por demasiado tempo e sujeitos a intempéries.
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A Comissão, conclui:

Que os bens aqui devidamente identificados e codificados conforme

quadro a seguir sejam baixados da carga patrimonial.

Que seja informada formalmente a contabilidade para os devidos

registros técnicos e consequentemente a ratificação do ordenador de despesas.

Que sejam tomadas as providências necessárias para os destinos dos

bens nas modalidades legalmente permitidas: alienação, incineração, transformação,

destruição total ou doação. o.
v

XVII. INVENTÁRIO DESCRITIVO DOS BENS:

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RP*

267

269

272

271

274

264

603

275

265

267

'2385

274

DESCRIÇÃO DO BEM

FIAT UNO MILLE

FIAT UNO WAY

IVECO TURBO DAILY

VOLKSWAGEN SAVANA

Ônibus MARCOPOLO 42 lugares

Ambulância S10 CHEVROLET

KOMBI

MOTO GF KASINSKI

FIATFIORINO

FIAT UNO

IVECO DAILY 4985

IVECO RENAULT MASTER

VALOR TOTAL DA BAIXA

ESTADO DO BEM

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

Irrecuperável

VALOR/AVALIAÇÃO

R$ 500.00

R$ 5.000,00

R$ 2.000,00

R$ 300,00

R$ 10.000,00

R$ 400,00

R$ 300,00

R$ 100,00

R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 23.200,00

Registro patrimonial.
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Estando todos de acordo, passam a assinar o presente Relatório, para que

surta os seus efeitos.

raguaia/PA, em 29 de agosto de 2018

Presidente

Humberto António da Silva Pinto

Membro

Okeisler Rezende Alves Rezende

Membro
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