
 

 

       

 

 

 

      LEI Nº 775/2015  

 

 

      A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:                                    

Art. 1º-  Fica o Poder Executivo Municipal, observado como valor mínimo o obtido na avaliação, 

autorizado a promover licitação na modalidade leilão para alienar bens móveis improdutivos para 

o serviço público, considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção e 

inservíveis para atendimento das ações programáticas desta municipalidade. 

Art. 2º-  Os bens a serem leiloados são os constantes do Anexo I desta Lei e que foram avaliados e 

especificados pela Comissão de Avaliação de Bens e Imóveis do Município de Rio Azul-PR. 

§ Único- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e é dever do Arrematante/Comprador 

vistoriar os mesmos com antecipação. As despesas com multas, taxas e impostos, inclusive 

vencidos e as demais despesas, como transferências, emplacamento, fretes, serão pagos por conta 

do Arrematante. 

Art. 3º-  Fica autorizada a contratação de leiloeiro oficial para o fiel cumprimento da presente Lei, caso 

necessário, observado o disposto no § 2º do artigo 42, do Decreto nº 21.981/1932. 

Art. 4º-  Eventuais despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações constantes 

no orçamento municipal, ficando autorizada a transferência e/ou suplementação de dotações 

orçamentárias, caso necessário. 

Art. 5º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

     Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Rio Azul, 08 de junho de 2015. 

      

 

 

 

 

             Silvio Paulo Girardi 

              Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      LEI Nº 775/2015 

 

         ANEXO I 

 

CAMINHÕES 

Lote Descrição Avaliação/estado do bem Preço 

mínimo 

01 Um caminhão marca Mercedes Bens, L 

1313, caçamba, toco, ano/modelo 

1982/1982 – RENAVAM 51.019489-3, 

Chassi 34502112584501 placa ACJ-

1981, Diesel, cor branca 

Lataria em regular estado de 

conservação, podendo apresentar 

algumas avarias; pneus velhos; caixa 

de marcha e motor sem revisão; 

bancos em regular estado de 

conservação; caçamba em regular 

estado de conservação 

R$ 20.000,00 

02 Um caminhão marca Mercedes  Bens, L 

1113, caçamba, toco, ano/modelo 1975 

– RENAVAM 51.823121-6, chassi 

34404112084642, placa AED-6540, 

Diesel, cor branca 

Lataria em regular estado de 

conservação, podendo apresentar 

algumas avarias; pneus velhos; caixa 

de marcha e motor sem revisão; 

bancos em regular estado de 

conservação; caçamba em regular 

estado de conservação 

R$ 15.000,00 

03 Um caminhão marca Mercedes Bens, L 

2219, carroceria aberta, trucado, 

ano/modelo 1983/1983, RENAVAM 

38.382047-2, chassi 34544412612199, 

placa CCW-7501, Diesel, cor amarela 

Lataria em regular estado de 

conservação, podendo apresentar 

algumas avarias; pneus velhos; caixa 

de marcha e motor sem revisão; 

bancos em regular estado de 

conservação; caçamba em regular 

estado de conservação 

R$ 35.000,00 

04 Um caminhão marca Ford, 14000, 

caçamba, ano/modelo 1989, 

RENAVAM 52.314267-6, chassi 

9BFXXXLM8KDB08453, placa AAF-

3341, Diesel, cor prata. 

Lataria em regular estado de 

conservação, podendo apresentar 

algumas avarias; pneus velhos; caixa 

de marcha e motor sem revisão; 

bancos em regular estado de 

conservação; caçamba em regular 

estado de conservação 

R$ 27.000,00 

05 Um caminhão marca Ford, 13.000, ano/ 

modelo 1986/1986, RENAVAM 

0052.007163-8, placa AAF-3340, 

Diesel, cor vermelha 

Lataria em regular estado de 

conservação, podendo apresentar 

algumas avarias; pneus velhos; caixa 

de marcha e motor sem revisão; 

bancos em regular estado de 

conservação; caçamba em regular 

estado de conservação 

R$ 23.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MOTOCICLETAS 

Lote Descrição Avaliação/estado do bem Preço mínimo 

06 Uma motocicleta marca HONDA, CG 125 

Titan, ano/modelo 1997/1997, RENAVAM 

0068.426903-1, chassi 

9C2JC250VVR220696, Placa AHI-8017, 

gasolina, cor verde 

Em regular estado de conservação R$ 400,00 

07 Uma motocicleta marca HONDA, XLR 

125, ano/modelo 2000/2000, RENAVAM 

73.606370-6, chassi 

9C2JD1700YR013474, placa AJG-9255, 

gasolina, cor preta. 

Em regular estado de conservação R$ 400,00 

MÁQUINAS 

Lote Descrição Avaliação/estado do bem Preço mínimo 

08 Uma pá carregadeira Clark Michigan, 

ano/modelo, 1986, Diesel 

Regular estado de conservação; 

pneus velhos; caixa de marcha e 

motor sem revisão. 

R$ 30.000,00 

09 Uma retro escavadeira Fóton, Modelo 

FLB468, ano 2012, Diesel 

Regular estado de conservação, 

podendo apresentar avarias 

R$ 55.000,00 

10 Um britador móvel, marca CCM, modelo 

5030, série 0046, motor MWM de 06 

cilindros, potência 74,0 . 1000, ano 2011, 

peso 12 ton. 

Bom estado de conservação, com 

100h de uso 

R$ 202.000,00 

11 Um guincho, marca caçador, TMO Sucata R$ 2.000,00 

12 Uma retro escavadeira marca Fiatallis, fb 

8002ª4r02410, ano/modelo 1998, Diesel 

Sucata – máquina em estado de 

sucata por motivo de incêndio 

R$ 7.000,00 

EQUIPAMENTOS 

Lote Descrição Avaliação/estado do bem Preço mínimo 

13 Diversas cadeiras, carteiras e mesas escolares em 

geral. Armários de madeira e aço, estantes, balcões, 

portas de madeira, janelas de madeira e aço, cofre, 

portão, mesa de dentista, fogão à gás, maca, mesa 

ginecológica, cadeira de roda, cadeira de 

fisioterapia, lavatório, vaso sanitário, bloco de 

motor, cubo de roda moto niveladora e de ônibus, 

concha de retro escavadeira e carrocerias de 

veículos 

Sucata R$ 1.000,00 

14 Diversos itens de natureza eletro eletrônica 

(telefone sem fio, monitores, CPUs, balança, Wap 

Sthil, No-Break, balança pediátrica, Retro projetor, 

receptor de antena parabólica, calculadora, teclado, 

mouse, caixa de som de computadores, fonte de 

alimentação elétrica, roteador, switch 

Sucata R$ 500,00 

      Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Rio Azul, 08 de junho de 2015. 

                Silvio Paulo Girardi 

                  Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


