
Publicado no Jornal "O Paraná" em 07/06/2006

DECRETO Nº 2.118/2006

Homologa Laudos de Avaliação emitidos por Comissão Especial de
Avaliação de Bem Móvel designada pela Portaria nº 094/2006.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art.  1º - Ficam Homologados os Laudos de Avaliação emitidos pela
Comissão Especial de Avaliação de Bem Móvel Usado designada pela Portaria nº 094/2006 de 24 de
maio de 2006, conforme Laudos de Avaliação em anexo, os quais passam a fazer parte integrantes
do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE.
PUBLIQUE – SE.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA SANTA ROSA(PR), em 06 de
junho de 2006.

NORBERTO PINZ
Prefeito Municipal

ROSMÉRE I. S. SCHNEKEMBERG
Secretária de Administração

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Às oito horas e trinta minutos (08:30) do dia vinte e cinco (25), dias do mês de maio (05) do
ano de dois mil e seis (2006), no pátio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do
Paraná, os membros da Comissão de Avaliação e Verificação de Bens Móveis Usados, nomeada pela
Portaria Nº 094/2006 de 24 de maio de 2006, realizaram a vistoria no Caminhão marca
GM/CHEVROLET 60, ano de fabricação/ modelo 1980/1981, toco, motor a diesel,de propriedade do
Sr. Armando Neis, e após minuciosa verificação, atestamos que o veículo acima especificado, se
encontra em bom estado de conservação, em perfeito estado de funcionamento, com motor, caixa de
cambio e diferencial revisados, atendendo as necessidades para a qual a Municipalidade necessita,



estando o mesmo liberado a participar do processo licitatório.

Após a realização de vistoria e análise do bem em questão, verificou-se que este veículo em
comparação com os valores praticados no mercado , estaria avaliado em aproximadamente R$
19.000,00 (dezenove mil reais).

Décio Luiz Dockhorn Ervino Hitz

Darci Miguel Schmidt

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Às oito horas e trinta minutos (08:30) do dia vinte e cinco (25), dias do mês de maio (05) do
ano de dois mil e seis (2006), no pátio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do
Paraná, os membros da Comissão de Avaliação e Verificação de Bens Móveis Usados, nomeada pela
Portaria Nº 094/2006 de 24 de maio de 2006, realizaram a vistoria no Caminhão marca
GM/CHEVROLET, ano de fabricação/ modelo 1979/1979, toco, motor a diesel,de propriedade do
Sr. Valdomiro Valdemar Sochtig, e após minuciosa verificação, atestamos que o veículo acima
especificado, se encontra em bom estado de conservação, em perfeito estado de funcionamento, com
motor, caixa de cambio e diferencial revisados, atendendo as necessidades para a qual a
Municipalidade necessita, estando o mesmo liberado a participar do processo licitatório.

Após a realização de vistoria e análise do bem em questão, verificou-se que este veículo em
comparação com os valores praticados no mercado , estaria avaliado em aproximadamente R$
19.000,00 (dezenove mil reais)

Décio Luiz Dockhorn Ervino Hitz

Darci Miguel Schmidt

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Às oito horas e trinta minutos (08:30) do dia vinte e cinco (25), dias do mês de maio (05) do
ano de dois mil e seis (2006), no pátio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do
Paraná, os membros da Comissão de Avaliação e Verificação de Bens Móveis Usados, nomeada pela



Portaria Nº 094/2006 de 24 de maio de 2006, realizaram a vistoria no Caminhão marca
GM/CHEVROLET 60, ano de fabricação/ modelo 1979/1979, toco, motor a diesel,de propriedade do
Sr. Luiz Fernando Smaniotto, e após minuciosa verificação, atestamos que o veículo acima
especificado, se encontra em bom estado de conservação, em perfeito estado de funcionamento, com
motor, caixa de cambio e diferencial revisados, atendendo as necessidades para a qual a
Municipalidade necessita, estando o mesmo liberado a participar do processo licitatório.

Após a realização de vistoria e análise do bem em questão, verificou-se que este veículo em
comparação com os valores praticados no mercado , estaria avaliado em aproximadamente R$
19.000,00 (dezenove mil reais).

Décio Luiz Dockhorn Ervino Hitz

Darci Miguel Schmidt


