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PORTARIA  Nº.  083/2019 

 
 
Institui Comissão Especial, para proceder a avaliação 
financeira de bens móveis que especifica para fins de 
alienação e dá outras providencias. 

 
 

 LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do 
Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais; 

 
     Considerando as comunicações internas das Secretarias 
solicitando a alienação de bens automóveis em razão de serem desnecessários ao serviço público; 
 

                                               Considerando a necessidade de realizar os procedimentos 
administrativos visando a alienação e baixa do Patrimônio Público Municipal, em cumprimento da 
legislação pertinente;  
 
     R E S O L V E 
 
     I – Instituir a Comissão Especial, composta pelos membros 
abaixo, objetivando proceder a avaliação financeira, o estado de uso e conservação dos bens 
automóveis discriminados no Anexo Único da presente Portaria, para fins de baixa no patrimônio 
público e posterior alienação: 
 
Presidente: JOSÉ CARLOS FRANZÃO RG nº. 4.588.706-5; 
Membro: VANDERLEI PIPERNO FAZOLIN RG nº. 4.184.925-8; 
Membro: PAULO CRIVELARI JUNIOR RG nº. 4.097.120-3. 
 
     II - A Comissão deverá apresentar o Laudo Circunstanciado 
de Avaliação contendo o estado de conservação e preço de mercado a vista dos bens, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data desta Portaria.  
   
     III - Os serviços prestados serão sem ônus ao Município e 
considerados de relevância. 
 
     V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE 

 
Paço Municipal, Ataliba Leonel Chateaubriand, 02 de abril de 
2012.  
 
 
 
 
 
LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR          
   Prefeito Municipal   
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.º 083/2019 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO ANALITICA DO BEM 
N.º 

PATRIMONIAL 
01 veículo GM/CHEVROLET-C10 - ano fab/mod 1976/1976 - chassi 

c144fbr14379b - placa AIZ-6591 - RENAVAN 0051.031376-0 - tipo 
camioneta, espécie carga -  comb. gasolina - cor amarela - carroceria aberta. 

6593 

02 veículo ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C16, 24 passageiros. 
placa ARL 8162. 2009/2009. comb. diesel. cor amarela - RENAVAN 
0015.176065-9 - chassi 93zl68b0198408891 - ano fab/mod 2009/2009, espécie 
passageiro.  

6589 

03 veículo ÔNIBUS ESCOLAR VW MASCA GRANMINI O - 31 passageiros. 
placa ARS- 8043. ano fab/mod 2009/2009. RENAVAM 166114537. comb. 
diesel. cor amarela - chassi 9bwp452r09r942494 - espécie passageiro -  
motor e1t155015. 

6580 

04 veículo ONIBUS M.BENZ/OF 1318 - ano fab/mod. 1994/1994 - chassi 
9bm384088rbo38069 - placa MPM-8512 - RENAVAN 0027.890270-7 - 
espécie passageiro - comb. diesel - cor prata - capacidade 41 passageiros. 

6823 
 

05 veículo placa AVC-4826 - marca/modelo CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ 
- chassi 9bgjc69x0cb260045 - RENAVAN 0045.607199-7 - tipo automóvel 
espécie passageiro -  ano fab/mod. 2011/2012 cor prata - comb. 
alcool/gasolina - potencia 102 cv - capacidade 5 passageiros - motor 
bk1016612  fabricação nacional tipo sedan cor   prata, pintura metálica; 
motor 1.4 . 

6595 

06 veículo tipo GM CORSA ST - placa AKR-2873 -  ano fab/mod. 2002/2003 -   
chassi 9bgst80no3b134425 - RENAVAM 0079.6928606 - tipo camionete -
espécie carga -  cob. gasolina - cor cinza -  carroceria aberta -  motor 
4j0003775. 

6592 

07 veículo tipo GM CELTA cor azul - placa AKR-25874 - ano fab/mod. 
2002/2003 - 05 pórtas chassi 9bgrd48x03g112639 - RENAVAN 0079.639101-
7 - espécie passageiro - comb. gasolina -  capacidade 5 passageiros - 

6572 

08 veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, placa: AVB-9115, combustível: 
etanol/gasolina, tipo: automóvel, ano fab: 2012 ano mod: 2012, cor: branca, 
espécie: passageiro, capacidade passageiro: 5, RENAVAM: 0045.387518-1, 
chassi: 9bd195102c0312168, motor: 310a10113906945. 

6577 

09 veículo tipo FIAT/UNO MILLE SMART  ano fab/mod. 2000/2001 - placa 
AJJ-4350 - RENAVAN 0073.907331-1 - chassis 9bd15808814164506 - 
espécie passageiro 5 passageiros - comb. gasolina - cor branca. 

6854 

10 veículo FIAT UNO MILLE ECONOMY, placa: AUK-8431, combustível: 
álcool/gasolina, tipo: automóvel, ano fab: 2011 ano mod: 2012, cor: branca, 
espécie: passageiro, capacidade passageiro: 5, RENAVAM 0034.673314-6, 
chassi: 9bd15822ac6618885, motor: 146e10110444888 

6590 

11 veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, 2006/2007, cor vermelha, chassi nº. 
9bd15802774889878 - placa AOB-9158 - RENAVAN 0089.549068-4- comb. 
alcool/gasolina - tipo/espécie automóvel/passageiro - ano fab. 2006 ano mod 
2007 -  motor nº. 146e10117213476 

6822 

12 veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.0 GIV, placa: AWD-9031, combustível: 
álcool/gasolina, tipo: automóvel, ano fab: 2012 ano mod: 2013, cor: branca, 
espécie: passageiro, capacidade passageiro: 5, RENAVAM 0048.533690-1, 
chassi: 9bwaa05w1dp056580, motor: ccp372351 

6575 

 


