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LEI Nº 1675/2022, DE 24 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Autoriza a alienação de bens móveis inservíveis de 

propriedade do Município de Dona Emma e dá 

outras providências. 

 

NERCI BARP, Prefeito Municipal de Dona Emma, Estado de Santa Catarina,  

 

FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, mediante processo 

de licitação na modalidade de leilão, por recebimento em espécie, os seguintes bens móveis 

inservíveis de propriedade do Município de Dona Emma, no estado em que se encontram, aos preços 

mínimos a seguir especificados: 

 

LOTE 1 - ÔNIBUS – um veículo tipo Ônibus Escolar, marca MBenz, modelo MPolo Vicino Esc, 

placas MGQ 0123, ano/modelo 2007/2008, diesel, cor amarela, cap. 31 (trinta e um) passageiros, 

potência 115 CV, Renavam 00128867027. Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação 

que se encontra. Registrado no patrimônio do Município sob nº 1612, ao preço mínimo de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 

 

LOTE 2 - RENAULT MASTER – um veículo automotor do tipo micro-ônibus com capacidade 

para 16 (dezesseis)passageiros, marca Renault, modelo Master TCA MIC, chassi nº 

93YMAFELCHJ383016, Renavam nº 01093164953, placa QHU8086 ano/modelo de fabricação 

2016/2017, cor branca.  Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação que se encontra. 

Registrado no patrimônio do Município sob nº 1627, ao preço mínimo de R$ 17.000,00 (dezessete 

mil reais); 

 

LOTE 3 - KOMBI – um veículo automotor do tipo micro-ônibus com capacidade para 15 (quinze) 

passageiros, marca Volkswagen, modelo Kombi Escolar, chassi nº 9BWMF07X4CP028324, 

Renavam nº 00462632105, placa MKG 1772, ano/modelo de fabricação 2012/2012, cor branca.  

Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação que se encontra. Registrado no patrimônio 

do Município sob nº 1607, ao preço mínimo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 

 

LOTE 4 - KOMBI – um veículo automotor do tipo micro-ônibus com capacidade para 15 (quinze) 

passageiros, marca Volskwagen, modelo Kombi Escolar, chassi nº 9BWMF07X8CP023837, 

Renavam nº 00501929231, placa MKO 0828, ano/modelo de fabricação 2012/2012, cor branca.  

Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação que se encontra. Registrado no patrimônio 

do Município sob nº 1632, ao preço mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

 

 

LOTE 5 - GOL - um veículo automotor do tipo automóvel com capacidade para 5 (cinco) 

passageiros, marca Volkswagen, modelo Gol 1.0, chassi nº 9BWAA05U2BT061659, Renavam nº 

00227401581, placa: MHK 4177, ano e modelo de fabricação 2010/2011, cor branca.  Mecânica e 

elétrica sem testes, no estado de conservação que se encontra. Registrado no patrimônio do Município 

sob nº 1628, ao preço mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
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LOTE 6 - FIAT UNO - um veículo automotor do tipo automóvel com capacidade para 5 (cinco) 

passageiros, marca FIAT, modelo UNO MILLE WAY ECON, chassi nº 9BD15844AA6344525 

Renavam nº 00163508240, placa MHK 1565, ano/modelo de fabricação 2009/2010, cor branca.  

Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação que se encontra. Registrado no patrimônio 

do Município sob nº 1620, ao preço mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 

LOTE 7 - FIAT UNO - um veículo automotor do tipo automóvel com capacidade para 5 (cinco) 

passageiros, marca FIAT, modelo UNO MILLE WAY ECON, chassi nº 9BD15804AA6300505, 

Renavam nº 00146759214, placa MFO 3125, ano/modelo de fabricação 2009/2010, cor branca. 

Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação que se encontra. Registrado no patrimônio 

do Município sob nº 1621, ao preço mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 

LOTE 8 - MOTO - um veículo automotor do tipo motocicleta com injeção eletrônica, 125 CV, ano 

/ modelo de fabricação: 2018, marca /modelo: Yamaha YBR150, cor predominante: preto, chassi: 

9C6RG3110J0021660, Renavan: 1150250272, Placa: QIV: 4173. Registrado no patrimônio do 

Município sob nº 2405, ao preço mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 

 

LOTE 9 - MOTONIVELADORA DRESSER HWB - Warco 11DM, diesel, Ano 1985, Cor 

predominante amarela. Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação que se encontra, ao 

preço mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

 

LOTE 10 - RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR 416E - equipada com motor a 

diesel, partida a frio, tração 4X4, Ano 2013, câmbio com transmissão manual com quatro velocidades, 

carregador com caçamba frontal e caçamba traseira ambas com dentes, freio a disco em banho de 

óleo atuante nas rodas traseiras e capota. Mecânica e elétrica sem testes, no estado de conservação 

que se encontra. Registrado no patrimônio do Município sob nº 1647, ao preço mínimo de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 

 

LOTE 11 - PA-CARREGADEIRA W20E/CASE - Mecânica e elétrica sem testes, no estado de 

conservação que se encontra. Registrado no patrimônio do Município sob nº 1650, ao preço mínimo 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

 

LOTE 12 - TRATOR DE PNEUS - Massey Fergson MF 42754 (Nº 14), ano / modelo de fabricação: 

2017, potência: 75 HP, 4.400 cilindradas, cor predominante: vermelho.     Registrado no patrimônio 

do Município sob nº 1643, ao preço mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

 

LOTE 13 - ENSILADEIRA COLHEDORA DE FORRAGEM - acoplável a trator agrícola de 

pneus, com acionamento da tomada de força por cardan, sistema de transmissão por corrente, rotor 

com oito facas e afiador, com roda de apoio e capacidade de produção de até vinte e cinco toneladas 

por hora, ao preço mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 

LOTE 14 - MOEDEIRA DE CANA – GARAPEIRA – moedor de cana, em ferro, não possui todas 

as peças para funcionamento, ao preço mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

 

LOTE 15 - LOTE DE SUCATA ELETRÔNICA - CPUs de microcomputadores de marcas 

diversas; monitores de vídeo SVGA de marcas diversas, monitor de vídeo LCD; teclados para 
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microcomputadores de marcas diversas; impressoras a jato de tinta e laser; nobreak; estabilizadores 

microprocessados de marcas diversas, máquinas de datilografia elétricas calculadoras de mesa, entre 

outros bens, ao preço mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

 

LOTE 16 - LOTE DE SUCATA DE ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS: TV, máquina de 

lavar, centrifugas, ventiladores, freezer, ar condicionado, fogão, micro ondas, forno elétrico, caixas 

de som, entre outros bens, ao preço mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

 

LOTE 17 - LOTE DE SUCATA FERROSAS DA SAÚDE: cadeiras de rodas, cadeira de banho; 

armário, auto clave, balança, armário com prateleiras, cama hospitalar, maca, entre outros bens, ao 

preço mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

 

LOTE 18 - LOTE DE SUCATA DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO/ESCOLA: armários de 

madeira, mesas de escritório de madeira, carteiras escolares, cadeiras escolares de ferro e madeira, 

mesa de cozinha, balcão para lavabo, entre outros bens, ao preço mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

 

LOTE 19 - LOTE DE SUCATA DE FERRO E ALUMÍNIO: itens de ferro e alumínio diversos, 

contento ente outros: portas e portões e cubas de alumínio, mateias de antiga agroindústria em ferro, 

entre outros bens, ao preço mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

 

LOTE 20 - LOTE DE MADEIRA: um viveiro para animais de pequeno porte em madeira e tela, 

portas de madeira maciça, biombo, quadro branco, entre outros bens, ao preço mínimo de R$ 100,00 

(cem reais) 

 

        Parágrafo único.  O preço mínimo proposto para um determinado bem poderá ser reduzido 

na sessão pública do leilão, mediante aprovação imediata da Comissão Especial de Avaliação do 

Município, caso não haja nenhum lance pelo valor mínimo estabelecido na presente Lei.  

 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Dona Emma (SC), 24 de agosto de 2022. 

 

 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal 

 

 

Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no 

DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 1540/2017, de 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

RUBENS STANKE 

Contabilista, respondendo pelo expediente da Secretaria de 

Administração, Finanças e Planejamento 
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