
LEI 2.461/07 – de 23 de maio de 2007 
 

“Autoriza a alienação do veículo da Câmara Municipal de 

Goiatuba e dá outras providências” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, PREFEITO 

MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Por força da presente Lei fica autorizada a alienação do veículo da Câmara Municipal 

de Goiatuba, Estado de Goiás, assim caracterizado: 

 a - Marca/Modelo: GM ZAFIRA ELITE; 

 b – Espécie Tipo: PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL; 

 c – Ano Fabricação: 2005; 

 d – Ano Modelo: 2005; 

 e – Combustível: Álcool/Gasolina; 

 f – Cap/Pot/Cil: 007P/128 CV 

 g – Categoria: Oficial; 

 h – Côr Predominante: Bege; 

 i – Placas: NFX – 6090; 

 j – Chassi: 9BGTW75W05C199993; 

 k – Motor: 5F0035117; 

 l – Código Renavam: 856698121; 

 m – Sem reserva de domínio. 

Art. 2º - A alienação se dará através de leilão público, nos moldes do Inciso II do Artigo 17 da 

Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em consonância com o Inciso XXI do Artigo 

37 da Constituição Federal de 1988. 

Art. 3º - Deverá ser feita uma avaliação prévia do valor de alienação do veículo descrito no Art. 

1º por uma Comissão Tríplice de Avaliação instituída para tal fim. 

Art. 4º - O leilão público a que se refere o Artigo 2º da presente Lei será realizado pela 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Goiatuba, que providenciará 

todos os trâmites necessários na forma da lei, devendo os recursos advindos da licitação serem 

revertidos aos cofres do Município. 

Art. 5º - O valor inicial mínimo do bem a ser leiloado será o apresentado pela Comissão Tríplice 

de Avaliação, não podendo o veículo ser arrematado por um preço abaixo do valor da avaliação 

prévia. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

vinte e três dias do mês de maio do ano dois mil e sete (23/05/2007). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


