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AVISOS 

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE- PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO Nº 36 /2022 
ELETRÔNICO – COMPRASNET 
UASG: 987561 
 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa para o 
fornecimento de refeições, marmitas e lanches estabelecida no Município de Formosa 
do Oeste - PR. DATA DE ABERTURA:  27/07/22, às 09:00 horas. VALOR MÁXIMO: 
126.114,0, (cento e vinte e seis mil cento e quatorze reais). DISPONIBILIDADE DO 
EDITAL: 14/07/2022. 
 
Os editais encontram-se disponíveis no site: www.formosadooeste.pr.gov.br, na aba 
Licitações. Para mais informações: Divisão de Compras, Av. Severiano Bonfim dos 
Santos, 111, Centro – Formosa do Oeste – PR, de Segunda a Sexta-feira. Telefone 44 
3526 1122, e-mail: licitacao@formosadooeste.pr.gov.br. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE- PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 37 /2022 

ELETRÔNICO – COMPRASNET 
UASG: 987561 
 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de serviços de borracharia 
para manutenção da frota do Município de Formosa do Oeste - PR. DATA DE 
ABERTURA:  27/07/22, às 10:30 horas. VALOR MÁXIMO: 65.088,3, (sessenta e cinco 
mil e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). DISPONIBILIDADE DO EDITAL: 
14/07/2022. 
 
Os editais encontram-se disponíveis no site: www.formosadooeste.pr.gov.br, na aba 
Licitações. Para mais informações: Divisão de Compras, Av. Severiano Bonfim dos 
Santos, 111, Centro – Formosa do Oeste – PR, de Segunda a Sexta-feira. Telefone 44 
3526 1122, e-mail: licitacao@formosadooeste.pr.gov.br. 

 

 

ADITIVO 

 

http://www.formosadooeste.pr.gov.br/
mailto:licitacao@formosadooeste.pr.gov.br
http://www.formosadooeste.pr.gov.br/
mailto:licitacao@formosadooeste.pr.gov.br
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DECRETOS 
                                                    

         DECRETO Nº 137/2022 

 

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar junto ao orçamento para o 

exercício financeiro de 2022 e dá outras 

providências. 

 

 

  O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 6º da Lei Municipal nº 1004/2021, de 25 de 

outubro de 2021: 

 

D E C R E T A: 

 

 Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2022, assim 

especificados: 

 

0200 – Poder Executivo Municipal  

0205 – Secretaria de Educação e Cultura  

12.361.1400.2.012 – Manutenção do Transporte Escolar  

103 – 5% das Transferências Constitucionais  

2349 – 3.3.90.30 – Material de Consumo 10.000,00 

2350 – 3.3.90.39 – Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 

Total 20.000,00 

 

 Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é 

proveniente de cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária: 

 

0200 – Poder Executivo Municipal  

0205 – Secretaria de Educação e Cultura  

12.361.1400.2.011 – Manutenção do Ensino Fundamental  

103 – 5% das Transferências Constitucionais  

65 - 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20.000,00 

Total 20.000,00 

 

 

                          Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

          Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand”, 13 de julho de 2022. 

 

Luiz Antônio Domingos de Aguiar 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N°. 136/2022

SÚMULA: Desafeta bens públicos e dá outras providências.

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

Considerando o interesse da Administração e a inservibilidade dos bens públicos;
Considerando o Relatório da Comissão Especial de Avaliação Financeira de Bens Móveis,

Imóveis, Automóveis, Servíveis e Inservíveis, cópia anexa:

RESOLVE E DECRETA:

Art. 1° - Desafetar os bens públicos abaixo relacionados, a fim de que
passem para a categoria de bem dominical, para baixa no patrimônio público e posterior
alienação.

Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

5685 Cadeira de Dentista bom

5686 Cadeira de Dentista bom

2220
Escrivaninha de madeira, padrão cerejeira, com 06
gavetas

bom

3611

Maquina de Cost.Ind. Fechadeira Agulha TV5 Bitola
¼ 3Ag. Lubrificação Automática C/ Motor Potência
Mínima 400W ou ¾ Volt. 110-220V Amperagem
5.8/29 1725 RPM

regular

3634

Maquina de Cost. Ind. Reta, Agulha DBx1
Lançadeira Peq., Tamanho do Ponto 0 a 5 mm
Lubrificação Automática Altura do Calc. 13mm, C/
motor, Potência 400W ou ¾ , Voltagem 110-220V,
3450 RPM Chassi n. 21000900897

regular

3652

Maquina Cost. Ind. Pespontadeira Agulha: DPx5,
Bitola ¼ 2 Agulhas, Lubrificação Semi-Automático,
Altura do Calc. 6MM, Tamanho do Ponto 0 a 5 mm,
C/ Motor, Potencia Mínima 400W ou ¾ Volt. 110-
220V, Amperagem 5.8/2.9 1750 RPM Chassi n.
009233223

regular
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3642

Maquina Cost. Ind. Zig Zag, Agulha: DPx5,
Lançadeira Peq. Tamanho do Ponto 0 a 5 MM,
Lubrificação Automática, Altura do Calc. 12mm,
Largura Zig-Zag 10MM C/ Motor, Potencia Mínima
400W ou 1/3, Volt. 110-220V, Amperagem 5.8/2.9
1725 RPM Chassi n. 1005149

regular

822 Arquivo de metal p/ pasta suspensa, com 04 gavetas regular

4287 Mesa toda de madeira, com 6 gavetas regular

Arquivo de aço p/ pasta suspensa – 4 gavetas regular

Arquivo de aço p/ pasta suspensa regular

2667 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

2680 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

2668 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

2688 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

Cadeira giratória modelo presidente, cor preta bom

5428 Balança antropométrica Welmy bom

5573 Balança antropométrica Welmy bom

6729 Autoclave Stermax regular

6731 Autoclave Stermax regular

6730 Autoclave Stermax regular

4130 Cadeira giratória sem estofada braço - marron regular

5954 Cadeira escolar em fórmica regular

5917 Cadeira escolar em fórmica regular

5903 Cadeira escolar em fórmica regular

5887 Cadeira escolar em fórmica regular

5835 Cadeira escolar em fórmica regular

931 Cadeira de madeira regular

989 Cadeira de madeira regular

6125 Cadeira de madeira regular

4130 Cadeira estofada fixa, com pés de metal regular

6134 Cadeira de madeira regular
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3988 Cadeira escolar LA 61 CER. 1 regular

5921 Cadeira escolar em fórmica regular

3977 Mesa escolar LA CER.1 regular

Carteira Escolar regular

Carteira escolar regular

1431 Mesa em metal e formica para estudante regular

5839 Carteira escolar em fórmica regular

5932 Carteira escolar em fórmica regular

Carteira escolar em fórmica regular

1407 Carteira escolar em fórmica regular

3972 Mesa escolar LA CER.1 regular

3969 Mesa escolar LA CER.1 regular

6305 Carteira escolar infantil, circular regular

1418 Carteira (mesa) de metal e formica para estudante regular

3342 Banqueta de madeira, 70 cm altura regular

3343 Banqueta de madeira 70 cm alt. regular

Banqueta de madeira 50 cm alt. regular

Quadro branco regular

Estrutura de ferro p/ palco regular

4177 Carteira escolar branca, com rodinha regular

5 cadeias de madeira regular

2 prateleiras de aço regular

1 ármário de madeira com duas portas vidro/madeira regular

2 espelhos com aparador regular

1 mesinha com 4 gavetas pequenas (conjunto do
espelho

regular

Mesa para computador em MDF – cor amarela regular

Mesa para computador regular

Arquivo de documentos, em madeira, 4 portas, regular
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dimensão de 2mx2,50

Duas estruturas de palco regular

Balcão de ferro e vidro regular

2689 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2682 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2675 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2672 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2685 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2690 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2691 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2686 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2684 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2677 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2687 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2679 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2674 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2678 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2670 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2671 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2669 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2676 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

5356 Longarina 4 lugares, cor preta bom

5358 Longarina 4 lugares, cor preta bom

5357 Longarina 4 lugares, cor preta bom

2220 Escrivaninha de madeira com 06 gavetas regular

Mesa de madeira e aglomerado para fabrica de
roupa mais ou menos 5mX2m

bom

3592 Fogão a gás, seis bocas, branco bom

931 Cadeira de madeira regular
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Geladeira Elegance Continentel RC26 - degelo regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Mesa de Madeira, tampo revestido de fórmica,
padrão cerejeira, 1,20cmX2,50cm

regular

1268 Arquivo de aço 4 gavetas regular

5327 Armário madeira 2 portas 3 prateleiras regular

6248 Carteira escolar infantil, cor verde regular

6221 Carteira escolar infantil, cor verde regular

Pia de aço inox c/fundo em cimento +- 2,00m boa

2271 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2284 Mesa de madeira pequena para costura ruim

3755
Cadeira em aço/ferro pintado, fixa sem braços,
banco estofado.

ruim

2293 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2278 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2304 Cadeira de madeira com encosto sucata

2301 Cadeira de madeira com encosto sucata

2237 Cadeira de madeira com encosto sucata

Mesa em madeira maciça, cor cerejeira +-
0,60X1,20x0,80

boa

2285 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2266 Mesa de madeira pequena para costura ruim

Banqueta madeira 0,70cm altura ruim

Banqueta madeira 0,70cm altura ruim

2281 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2292 Mesa de madeira pequena para costura ruim
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2272 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2265 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2275 Mesa de madeira pequena para costura ruim

5957 Cadeira estofada, com pés de ferro regular

1497 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2876 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5782 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2445 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1625 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar infantil, cor marrom regular

5801 Cadeira escolar em fórmica regular

5783 Cadeira escolar em fórmica regular

5781 Cadeira escolar em fórmica regular

5823 Cadeira escolar em fórmica regular

Cadeira escolar em fórmica regular

2883 Cadeira escolar em fórmica regular

1628 Cadeira escolar em fórmica regular

5962 Cadeira escolar em fórmica regular

2969 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1496 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5816 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7232 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5998 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira em metal e formica para estudante regular

3993 Cadeira escolar LA 61 CER. 1 regular

5834 Cadeira escolar em fórmica regular
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1620 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5902 Cadeira escolar em fórmica regular

1685 Cadeira escolar em fórmica regular

2823 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar, cor branca regular

Cadeira escolar, cor branca regular

5854 Cadeira escolar em fórmica regular

1610 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5752 Cadeira escolar em fórmica regular

5750 Cadeira escolar em fórmica regular

2977 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2893 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7387 Cadeira escolar em fórmica regular

2922 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2917 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1499 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2148 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1568 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7391 Cadeira escolar em fórmica regular

1378 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar, ferro e fórmica, cor marrom regular

Cadeira escolar, ferro e fórmica, cor marrom regular

1554 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5923 Cadeira escolar em fórmica regular

2931 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar em fórmica regular

1847 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5323 Cadeira em metal e formica para estudante regular



Decreto nº. 136/2022 8

1844 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7401 Cadeira escolar em fórmica regular

2973 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1424 Mesa em metal e formica para estudante regular

6273 Carteira escolar infantil regular

5794 Carteira escolar em fórmica regular

2931 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar em fórmica regular

1847 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5323 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1844 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7401 Cadeira escolar, em fórmica regular

2973 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1424 Mesa em metal e formica para estudante regular

6273 Carteira escolar infantil regular

5794 Carteira escolar em fórmica regular

2942 Mesa em metal e formica para estudante regular

3077 Mesa de metal e formica para professores regular

1733 Mesa em metal e formica para estudante regular

5806 Carteira escolar em fórmica regular

Carteira escolar em fórmica regular

5788 Carteira escolar em fórmica regular

5789 Carteira escolar em fórmica regular

5906 Carteira escolar em fórmica regular

2950 Mesa em metal e formica para estudante regular

2806 Mesa em metal e formica para estudante regular

2799 Mesa em metal e formica para estudante regular

2814 Mesa em metal e formica para estudante regular
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2807 Mesa em metal e formica para estudante regular

5827 Carteira escolar em fórmica regular

1425 Mesa em metal e formica para estudante regular

5940 Carteira escolar em fórmica regular

5824 Carteira escolar em fórmica regular

2898 Mesa em metal e formica para estudante regular

1598 Mesa em metal e formica para estudante regular

1859 Mesa em metal e formica para estudante regular

5813 Carteira escolar em fórmica regular

2909 Mesa em metal e formica para estudante regular

2850 Mesa em metal e formica para estudante regular

5826 Carteira escolar em fórmica regular

2956 Mesa em metal e formica para estudante regular

2792 Mesa em metal e formica para estudante regular

2912 Mesa em metal e formica para estudante regular

5341 Cadeira escolar, em fórmica regular

Cadeira escolar, em fórmica regular

6833 Mesa auxiliar tubular, 1 bandeja (mocho) regular

847 Arquivo em aglomerado com 04 gavetas regular

Arquivo para pasta suspensa, em aço, 4 gavetas regular

6832 Mesa auxiliar tubular, 1 bandeja (mocho) regular

6834 Mesa auxiliar tubular, 1 bandeja (mocho) regular

Carteira escolar em fórmica regular

Carteira escolar em fórmica regular

Mesa ginecológica, assento fixo, cor branca bom

Mesa ginecológica, assento fixo, cor branca bom

Mesa ginecológica, assento fixo, cor branca bom

Prateleira em aço, com 7 repartições regular
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2246 Maquina de costura interlook singer ruim

2249
Maquina de costura industrial prespontadora fixa
shuang gong

ruim

Máquina de costura, reta marca Brother ruim

Máquina de costura, reta marca Lammax DDL
5600

ruim

2256 Prensa para camisa boa

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, “Ataliba Leonel Chateaubriand”, Formosa do Oeste/PR, aos 13 de julho de

2022.

LUIS ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito Municipal



RELATÓRIO

CONSIDERANDO a inservibilidade para o Município dos bens públicos abaixo relacionados:

A Comissão Especial nomeada pela Portaria nº. 054/2022 de 04/02/2022 para proceder a
avaliação financeira de bens móveis, imóveis, automóveis, servíveis e inservíveis, de
propriedade do Município de Formosa do Oeste/PR, apresenta relatório de avaliação dos bens
conforme abaixo discriminado, para baixa no patrimônio público e posterior alienação.

Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

5685 Cadeira de Dentista bom

5686 Cadeira de Dentista bom

2220
Escrivaninha de madeira, padrão cerejeira, com 06
gavetas

bom

3611

Maquina de Cost.Ind. Fechadeira Agulha TV5 Bitola
¼ 3Ag. Lubrificação Automática C/ Motor Potência
Mínima 400W ou ¾ Volt. 110-220V Amperagem
5.8/29 1725 RPM

regular

3634

Maquina de Cost. Ind. Reta, Agulha DBx1
Lançadeira Peq., Tamanho do Ponto 0 a 5 mm
Lubrificação Automática Altura do Calc. 13mm, C/
motor, Potência 400W ou ¾ , Voltagem 110-220V,
3450 RPM Chassi n. 21000900897

regular

3652

Maquina Cost. Ind. Pespontadeira Agulha: DPx5,
Bitola ¼ 2 Agulhas, Lubrificação Semi-Automático,
Altura do Calc. 6MM, Tamanho do Ponto 0 a 5 mm,
C/ Motor, Potencia Mínima 400W ou ¾ Volt. 110-
220V, Amperagem 5.8/2.9 1750 RPM Chassi n.
009233223

regular

3642

Maquina Cost. Ind. Zig Zag, Agulha: DPx5,
Lançadeira Peq. Tamanho do Ponto 0 a 5 MM,
Lubrificação Automática, Altura do Calc. 12mm,
Largura Zig-Zag 10MM C/ Motor, Potencia Mínima
400W ou 1/3, Volt. 110-220V, Amperagem 5.8/2.9
1725 RPM Chassi n. 1005149

regular

822 Arquivo de metal p/ pasta suspensa, com 04 gavetas regular

4287 Mesa toda de madeira, com 6 gavetas regular

Arquivo de aço p/ pasta suspensa – 4 gavetas regular

Arquivo de aço p/ pasta suspensa regular



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

2667 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

2680 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

2668 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

2688 Longarina com 3 assentos estofados, cor verde bom

Cadeira giratória modelo presidente, cor preta bom

5428 Balança antropométrica Welmy bom

5573 Balança antropométrica Welmy bom

6729 Autoclave Stermax regular

6731 Autoclave Stermax regular

6730 Autoclave Stermax regular

4130 Cadeira giratória sem estofada braço - marron regular

5954 Cadeira escolar em fórmica regular

5917 Cadeira escolar em fórmica regular

5903 Cadeira escolar em fórmica regular

5887 Cadeira escolar em fórmica regular

5835 Cadeira escolar em fórmica regular

931 Cadeira de madeira regular

989 Cadeira de madeira regular

6125 Cadeira de madeira regular

4130 Cadeira estofada fixa, com pés de metal regular

6134 Cadeira de madeira regular

3988 Cadeira escolar LA 61 CER. 1 regular

5921 Cadeira escolar em fórmica regular

3977 Mesa escolar LA CER.1 regular

Carteira Escolar regular

Carteira escolar regular

1431 Mesa em metal e formica para estudante regular

5839 Carteira escolar em fórmica regular



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

5932 Carteira escolar em fórmica regular

Carteira escolar em fórmica regular

1407 Carteira escolar em fórmica regular

3972 Mesa escolar LA CER.1 regular

3969 Mesa escolar LA CER.1 regular

6305 Carteira escolar infantil, circular regular

1418 Carteira (mesa) de metal e formica para estudante regular

3342 Banqueta de madeira, 70 cm altura regular

3343 Banqueta de madeira 70 cm alt. regular

Banqueta de madeira 50 cm alt. regular

Quadro branco regular

Estrutura de ferro p/ palco regular

4177 Carteira escolar branca, com rodinha regular

5 cadeias de madeira regular

2 prateleiras de aço regular

1 ármário de madeira com duas portas vidro/madeira regular

2 espelhos com aparador regular

1 mesinha com 4 gavetas pequenas (conjunto do
espelho

regular

Mesa para computador em MDF – cor amarela regular

Mesa para computador regular

Arquivo de documentos, em madeira, 4 portas,
dimensão de 2mx2,50

regular

Duas estruturas de palco regular

Balcão de ferro e vidro regular

2689 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2682 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2675 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
Conservação

2672 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2685 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2690 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2691 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2686 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2684 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2677 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2687 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2679 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2674 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2678 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2670 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2671 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2669 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

2676 Longarina com 3 cadeiras estofadas, cor verde bom

5356 Longarina 4 lugares, cor preta bom

5358 Longarina 4 lugares, cor preta bom

5357 Longarina 4 lugares, cor preta bom

2220 Escrivaninha de madeira com 06 gavetas regular

Mesa de madeira e aglomerado para fabrica de
roupa mais ou menos 5mX2m

bom

3592 Fogão a gás, seis bocas, branco bom

931 Cadeira de madeira regular

Geladeira Elegance Continentel RC26 - degelo regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Cadeira de madeira regular

Mesa de Madeira, tampo revestido de fórmica,
padrão cerejeira, 1,20cmX2,50cm

regular

1268 Arquivo de aço 4 gavetas regular

5327 Armário madeira 2 portas 3 prateleiras regular

6248 Carteira escolar infantil, cor verde regular

6221 Carteira escolar infantil, cor verde regular

Pia de aço inox c/fundo em cimento +- 2,00m boa

2271 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2284 Mesa de madeira pequena para costura ruim

3755
Cadeira em aço/ferro pintado, fixa sem braços,
banco estofado.

ruim

2293 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2278 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2304 Cadeira de madeira com encosto sucata

2301 Cadeira de madeira com encosto sucata

2237 Cadeira de madeira com encosto sucata

Mesa em madeira maciça, cor cerejeira +-
0,60X1,20x0,80

boa

2285 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2266 Mesa de madeira pequena para costura ruim

Banqueta madeira 0,70cm altura ruim

Banqueta madeira 0,70cm altura ruim

2281 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2292 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2272 Mesa de madeira pequena para costura ruim



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

2265 Mesa de madeira pequena para costura ruim

2275 Mesa de madeira pequena para costura ruim

5957 Cadeira estofada, com pés de ferro regular

1497 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2876 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5782 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2445 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1625 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar infantil, cor marrom regular

5801 Cadeira escolar em fórmica regular

5783 Cadeira escolar em fórmica regular

5781 Cadeira escolar em fórmica regular

5823 Cadeira escolar em fórmica regular

Cadeira escolar em fórmica regular

2883 Cadeira escolar em fórmica regular

1628 Cadeira escolar em fórmica regular

5962 Cadeira escolar em fórmica regular

2969 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1496 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5816 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7232 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5998 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira em metal e formica para estudante regular

3993 Cadeira escolar LA 61 CER. 1 regular

5834 Cadeira escolar em fórmica regular



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

1620 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5902 Cadeira escolar em fórmica regular

1685 Cadeira escolar em fórmica regular

2823 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar, cor branca regular

Cadeira escolar, cor branca regular

5854 Cadeira escolar em fórmica regular

1610 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5752 Cadeira escolar em fórmica regular

5750 Cadeira escolar em fórmica regular

2977 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2893 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7387 Cadeira escolar em fórmica regular

2922 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2917 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1499 Cadeira em metal e formica para estudante regular

2148 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1568 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7391 Cadeira escolar em fórmica regular

1378 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar, ferro e fórmica, cor marrom regular

Cadeira escolar, ferro e fórmica, cor marrom regular

1554 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5923 Cadeira escolar em fórmica regular

2931 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar em fórmica regular

1847 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5323 Cadeira em metal e formica para estudante regular



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

1844 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7401 Cadeira escolar em fórmica regular

2973 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1424 Mesa em metal e formica para estudante regular

6273 Carteira escolar infantil regular

5794 Carteira escolar em fórmica regular

2931 Cadeira em metal e formica para estudante regular

Cadeira escolar em fórmica regular

1847 Cadeira em metal e formica para estudante regular

5323 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1844 Cadeira em metal e formica para estudante regular

7401 Cadeira escolar, em fórmica regular

2973 Cadeira em metal e formica para estudante regular

1424 Mesa em metal e formica para estudante regular

6273 Carteira escolar infantil regular

5794 Carteira escolar em fórmica regular

2942 Mesa em metal e formica para estudante regular

3077 Mesa de metal e formica para professores regular

1733 Mesa em metal e formica para estudante regular

5806 Carteira escolar em fórmica regular

Carteira escolar em fórmica regular

5788 Carteira escolar em fórmica regular

5789 Carteira escolar em fórmica regular

5906 Carteira escolar em fórmica regular

2950 Mesa em metal e formica para estudante regular

2806 Mesa em metal e formica para estudante regular

2799 Mesa em metal e formica para estudante regular

2814 Mesa em metal e formica para estudante regular



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

2807 Mesa em metal e formica para estudante regular

5827 Carteira escolar em fórmica regular

1425 Mesa em metal e formica para estudante regular

5940 Carteira escolar em fórmica regular

5824 Carteira escolar em fórmica regular

2898 Mesa em metal e formica para estudante regular

1598 Mesa em metal e formica para estudante regular

1859 Mesa em metal e formica para estudante regular

5813 Carteira escolar em fórmica regular

2909 Mesa em metal e formica para estudante regular

2850 Mesa em metal e formica para estudante regular

5826 Carteira escolar em fórmica regular

2956 Mesa em metal e formica para estudante regular

2792 Mesa em metal e formica para estudante regular

2912 Mesa em metal e formica para estudante regular

5341 Cadeira escolar, em fórmica regular

Cadeira escolar, em fórmica regular

6833 Mesa auxiliar tubular, 1 bandeja (mocho) regular

847 Arquivo em aglomerado com 04 gavetas regular

Arquivo para pasta suspensa, em aço, 4 gavetas regular

6832 Mesa auxiliar tubular, 1 bandeja (mocho) regular

6834 Mesa auxiliar tubular, 1 bandeja (mocho) regular

Carteira escolar em fórmica regular

Carteira escolar em fórmica regular

Mesa ginecológica, assento fixo, cor branca bom

Mesa ginecológica, assento fixo, cor branca bom

Mesa ginecológica, assento fixo, cor branca bom

Prateleira em aço, com 7 repartições regular



Nº da
Placa

Descrição do item Estado de
conservação

2246 Maquina de costura interlook singer ruim

2249
Maquina de costura industrial prespontadora fixa
shuang gong

ruim

Máquina de costura, reta marca Brother ruim

Máquina de costura, reta marca Lammax DDL
5600

ruim

2256 Prensa para camisa boa

Os bens acima descritos, devido ao uso e ao tempo se deterioram, estão em estado de
sucata.

É este o relatório.

Formosa do Oeste, 13 de julho de 2022.

Douglas de Souza Kamada Rosiléia Lobo Penido

Idemar Junior Guerreiro Dias Pereira
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