
PORTARIA 882/2006
“Cria Comissão Permanente de
Avaliação e Alienação de Bens
Inservíveis”.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

R   E   S   O  L  V  E :

Artigo 1º - Criar a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS, com a finalidade de avaliar e promover o
leilão dos seguintes conjuntos de bens:

 Veículos de quaisquer natureza;
 Equipamentos e máquinas de campo diversos;
 Componentes obsoletos de veículos e máquinas;
 Peças sobressalentes obsoletas de veículos e máquinas;
 Equipamentos e máquinas de escritório;
 Eletrodomésticos;
 Pneus usados;
 Móveis, equipamentos e maquinários quaisquer natureza;
 Quaisquer material em desuso, inservíveis.

Artigo 2º  - Compete a Comissão ora criada, com vistas aos
objetivos estabelecidos no Artigo 1º e obedecidos os preceitos contidos na Lei
8.666/93 e suas alterações, tomando por base a lista de veículos e equipamentos
de campo elaborada pela Secretaria de Administração e outras informações
colhidas pela própria Comissão:

 Avaliar com base no seu estado de conservação, os bens indicados no Artigo
1º;

 Estabelecer os lotes para efeito de alienação;
 Proceder à concentração possível dos lotes para efeito de leilão;
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 Definir seus valores individuais mínimos para lances iniciais;
 Abrir tantos processos licitatórios quanto forem necessários, na modalidade

de leilão público, para promover a alienação dos mesmos;
 Providenciar a designação do leiloeiro oficial nos termos da legislação

vigente;
 Acompanhar a realização de leilão público;
 Promover a entrega dos bens alienados, mediante autorização expressa dada

pelo leiloeiro;
 Cuidar da documentação legal de todos os bens alienados, quer sob o

aspecto interno como externo; e
 Elaborar relatório conclusivo onde fiquem evidenciados todos os aspectos

relacionados com a venda dos referidos bens.

Artigo 3º - NOMEAR os servidores abaixo para comporem
a Comissão de que trata o Artigo 1º:

OSMAR TEODORO ALVES -  Presidente
ANTÔNIO DE CASTRO E SILVA -  Membro
PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA -  Membro

Artigo 4º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

São  Sebastião, 4 de agosto de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AGC/dsc
Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.


