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DECRETO N°. 095/2022

SÚMULA: Desafeta bem público 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 avaria do bem público;

Considerando o Relatório da Comissão Especial de Avaliação Financeira de Bens
Móveis, Imóveis, Automóveis, Servíveis e Inservíveis, cópia anexa:

RESOLVE E DECRETA:

Art. 1° - Desafeta o bem público abaixo relacionado, a fim de que
passe para a categoria de bem dominical e seja baixado no patrimônio público.

Nº. PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

6857 Veículo VW/Kombi ano fab/mod
2002/2002 - chassi
9BWGB07X72PO12450, placa AKH-
4057 - renavan 0078.411120-0 -
comb. gasolina - cor branca -
espécie/tipo carga/camioneta.

Sucata

11129 Resfriador de Expansão a Granel em
aço inox, fundo expandido, forma
cilíndrica, isolamento térmico em
poliuretano, registro sanitário em aço
inox 2", fundo 2,5 MM, anel interno 1,5
MM, acabamento de 1 MM externo,
termômetro e timer para programação de
temperatura digital, mediação - régua em
aço inox graduada em milímetros,
limpeza manual, agitador com
programação, com capacidade mínima de
300 L, nº. série 030423424, modelo
SUM-2040-E, marca ELGIM,
monofásico, cilíndrico vertical; adquirido
através do Pregão 031/2012.

Sucata
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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 05 de maio de 2022.

LUIS ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito Municipal



RELATÓRIO

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 bens
conforme abaixo discriminado, para posterior baixa no Patrimônio Público do
Município.

Conforme Extrato de Débito do Veículo abaixo; o mesmo está BAIXADO no
DETRAN/PR

Nº da
Placa

Descrição do item ESTADO

CONSERVAÇÃO

6857

Veículo VW/Kombi ano fab/mod 2002/2002 - chassi
9BWGB07X72PO12450, placa AKH-4057 - renavan
0078.411120-0 - comb. gasolina - cor branca - espécie/tipo
carga/camioneta.

SUCATA

Conforme Boletim de Ocorrência nº. 2022/437838 datado de 28/04/2022, o bem abaixo

relacionado foi destruído em incêndio na propriedade na qual estava instalado:

Nº da
Placa

Descrição do item ESTADO

CONSERVAÇÃO

11129

resfriador de expansão a granel tudo em aço inox, fundo

expandido, forma cilíndrica, isolamento térmico em poliuretano,

registro sanitário em aço inox 2", fundo 2,5 MM, anel interno 1,5

MM, acabamento de 1 MM externo, termômetro e timer para

programação de temperatura digital, mediação - régua em aço inox

graduada em milímetros, limpeza manual, agitador com

programação, com capacidade mínima de 300 L, nº. série

030423424, modelo SUM-2040-E, marca ELGIM, monofásico,

cilíndrico vertical; adquirido através do Pregão 031/2012.

SUCATA

Relatório elaborado com base em Extrato de Débitos do Veículo e no Boletim de Ocorrência,
cópias anexas.

É este o relatório.

Formosa do Oeste, 05 de maio de 2022.

Douglas de Souza Kamada Silvia F. Moço

Rosiléia Lobo Penido












