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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 03/2018, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.

 
DECLARA INSERVÍVEIS OS BENS MÓVEIS
OBSOLETOS, VELHOS E SUCATA, INVIÁVEIS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA FINS DE
LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O Prefeito Constitucional do Município de Mataraca, Estado da
Paraíba, no uso da atribuição que lhe confere o artigo nº 46, inciso V,
da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o prescrito no § 5º do
art. 22 da lei 8.866/93.

 
CONSIDERANDO QUE - a Secretaria Geral do Município,
juntamente com as outras Secretarias, realizaram um levantamento
sobre o patrimônio público e informaram que o município encontra-se
servido por uma frota de veículos obsoleta, velha, bens móveis, com
carros constantemente em conserto gerando prejuízo ao erário, com
despesas altas e constantes;
CONSIDERANDO QUE muitos dos bens não têm serventia alguma
sendo classificados como sucata pela Comissão de Avaliação de Bens
Inservíveis, instituída pela portaria 150, de 19 de julho de 2017, como
carros, motos, eletrodomésticos, que estão ocupando espaço público e
causando prejuízo ao erário, na sua conservação e proteção, ante a
iminente preocupação com roubos e furtos;
CONSIDERANDO QUE, é antieconômica a manutenção destes bens
móveis no patrimônio do município, sendo necessária a renovação da
frota e aquisição de novos equipamentos, com a finalidade de
melhorar o atendimento aos munícipes carentes e a administração em
geral, as secretarias solicitaram a autorização para a abertura do
processo de licitação, para a venda dos bens, apontados no anexo I, da
Ata de reunião Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis, de
04/10/2017: 17 ar condicionados, 03 refrigeradores, 12 televisores,
ferragens variadas, 01 bebedouro elétrico, 06 purificadores de água,
15 bateria de carro, 87 pneus velhos, 20 monitores, 30 gabinetes, 03
estabilizadores, 01 impressora, VW Kombi Lotação 3 pts, ano
2011/2012, Placa OEY 1707/PB, Chassi n° 9BWMF07X7CP008312,
flex – álcool / gasolina, cor branca; FORD Fiesta Flex 5pts, ano 2008,
Placa MOH 2774/PB, Chassi n° 9BFZF10A488302155,
álcool/gasolina, cor preta; VW Gol 1.0 GIV 5pts, ano 2011/2012,
Placa OEY 1457/PB, Chassi n° 9BWAA05W9CP037757, flex –
álcool /gasolina, cor branca; FIAT Uno Mille Economy 5pts, ano
2013, Placa NQI 0102/PB, Chassi n° 9DB15822AD6900390, flex –
álcool/gasolina, cor prata; FIAT Uno Mille Economy 5pts, ano 2013,
Placa NQH 6152/PB, Chassi n° 9BD15822AD6900389, flex –
álcool/gasolina, cor prata; MOTO Honda CG 150 FAN ESI, ano
2009/2010, Placa NPV 0650/PB, Chassi n° 9C2KC1550AR001579,
gasolina, cor preta; FORD ECOSPORTE S 1.6 5pts, ano 2013/2014,
Placa OXO 1359/PB, Chassi n° 9BFZB55P1E8895176, flex – álcool
gasolina, cor preta; FORD AMBULANCIA Courier Tecform 3pts,
ano 2012, Placa OGC 1890/PB, Chassi n° 9BFZC52P7CB916176,
flex – álcool/gasolina, cor branca; PIPA d’água com capacidade de
aproximadamente 3000 litros, em uso, SUCATA: Carroção em
madeira e SUCATA: eletrodomésticos, elétrico-eletrônico e ferro.
 
DECRETA:

 
Art. 1° Fica declarado inservíveis os bens obsoletos, velhos e sucata
inviáveis à administração pública, acima relacionados, para fins de
licitação na modalidade leilão aqueles que apresentaram algum valor
econômico e como destinação o descarte os pneus velhos, que se
constituem em entulhos, sem valor econômico, conforme trabalho
realizado pela Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis,
condensado pelo Anexo I.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir
processo licitatório para alienação dos bens considerados inservíveis,
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na modalidade leilão, podendo para tanto, nomear leiloeiro público
oficial arregimentado entre servidores públicos municipais com
experiência em processos de licitação.
 
Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Mataraca, 04 de Janeiro de 2018.
 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional
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