
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

PAÇO MUNICIPAL VICE PREFEITO OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 –  Estiva Velha  – Fone (0xx) 3868-1111 – Estiva Gerbi – Estado de São Paulo. 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 850, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
DISPÕE SOBRE A BAIXA E CANCELAMENTO DE BENS PERMANENTES 
TOMBADOS AO MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI, QUE ESPECIFICA. 

 
RAFAEL OTÁVIO DEL JUDICE, Prefeito Municipal de ESTIVA GERBI, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - Fica cancelado do Patrimônio Publico Municipal os bens abaixo especificados: 
 

ITEM PATRIMONIO DESCRIÇÃO 

1 2480 

Coletor de lixo, marca vegalix, mod. Vl. 10/40, nº. 3655, diversas cores. 

Mecânica e hidráulica: em condições ruins. 

Funilaria e Pintura: em condições ruins. 

2 3910 

Caminhonete tp carreta aberta, à gasolina cl 1.8, marca vw, ano 1996, modelo 
2034070, chassi 9bwzzz308tp030275, placa bzo: 1599, cor bege. 

Mecânica: motor instalado em condições ruins, câmbio instalado em 
condições ruins. 

Suspensão: ruim. 

Elétrica: instalações em condições ruins. 

Pintura: em condições ruins 

Tapeçaria: em condições ruins. 

  

3 6486 

Veiculo placa chd: 7965, RENAVAM n. 665404441, ano 1996, cor branca, 
chassi n. 9bd255044t8517098, marca Fiat, modelo fiorino, tipo furgão. 

Mecânica: motor instalado em condições ruins. 

Câmbio: instalado em condições ruins. 

Elétrica: instalada em condições ruins. 

Funilaria / pintura: em condições ruins. 

Rodas e pneus: em condições ruins. 

Supensão: em condições ruins. 

Sem o vidro do lado esquerdo (volante). 

4 3910 

Caminhão f. 600 ano 1976, placa brz: 3459 bp cor branca, marca ford. 

Mecânica: com motor montado em condições ruins. 

Elétrica: Instalada em condições ruins. 

Pintura: Ruim. 

Tapeçaria: Bancos rasgados em condições ruins. 
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Rodas e pneus instalados sem condições de uso. 

Sem caçamba (caixote). 

5 454 

Veiculo Ipanema cor branca marca Chevrolet placa bpy: 3735 ano 1994/95 
movido a álcool. 

Mecânica: motor instalado em funcionamento em condições regular., câmbio 
instalado em funcionamento em condições regular. 

Elétrica: instalada em condições ruins. 

Funilaria / pintura: em condições regular. 

Tapeçaria: banco dianteiro instalado com assento rasgado sem o banco 
traseiro, para-brisa quebrado, vidro traseiro lado esquerdo adaptado com 
chapa de aço. 

Roda em condições regular com pneus ruins sem condições de uso. 

6 2899 

Caminhão Chevrolet d. 60 cor vermelha placa bqt: 4414, chassi 
bc65351g21558, diesel. 

Somente a cabine e chassi, sem motor sem câmbio e sem instalações elétricas 
com roda e pneus sem condições de uso e sem o caixote. 

Pintura: em condições regular. 

Pneus e roda traseiras instaladas e sem condições de uso uma dianteira 
instalada dom pneus sem condições de uso e 01 dianteira sem ser instalada 
em condições ruins. 

7 254 

Automóvel Kombi ano 1993 cor branca com 05 lugares com banco revestido 
em courvim, placa bpy: 3738. 

Mecânica: motor instalado em condições regular com câmbio instalado em 
condições regular com suspensão em condições ruins. 

Tapeçaria: Somente os banco dianteiro em condições ruins e sem os bancos 
traseiros. 

Funilaria: em condições ruins. 

Rodas e pneus instalados em condições ruins sem condições de uso. 

8 4874 
Caçamba para ser adaptada em caminhão, cor azul em condições ruins com 
funilaria e pintura em condições ruins. 

9 S/n 
Caçamba para ser adaptada em caminhão, cor branca em condições ruins, 
com funilaria e pintura em condições ruins.                                                   

10 1812 

Roçadeira central e lateral 1.5 lar cor vermelha. 

Mecânica: faltando diversas peças. 

Estado de conservação ruim. 

11 2091 

Grade niveladora hidráulica 16 discos cor vermelha, marca tatu, gh-16. 

Estado de conservação: não existe nenhum acessório somente a carcaça, cor 
vermelha em condições ruins. 

12 
 

01 Lote de máquinas de escrever contendo 07 máquinas manual e 02 
máquinas elétricas Ibm, com diversas marcas.                                                                                    
Obs: materiais sem condições de uso ou reparos, inservíveis para o Município. 
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13 

66 
Máquina de escrever manual, marca Olivetti, mod. Ms98/39, nº. 4196802, cor 
cinza chumbo. 

 
Em condições: ruins. 

 
Pintura: regular. 

 
Falta manutenção. 

14 

 
Máquina de escrever manual, marca Olivetti, mod. 98/39, nº. 435248, cor 
cinza chumbo. 

67 Em condições: ruins. 

 
Pintura: regular. 

 
Falta manutenção. 

15 

 
Máquina de escrever manual, marca Olivetti, mod. Ms98, cor cinza chumbo. 

 
Em condições: ruins. 

268 Pintura: regular. 

 
Falta manutenção. 

16 717 

Máquina de escrever manual, marca Olivetti, mod. Ms98/39, nº. 4476524, cor 
cinza claro. 

Em condições: ruins. 

Pintura: regular. 

Falta manutenção. 

17 1151 

Máquina de escrever manual, marca remington, nº. bj-4130699. 

Em condições: ruins. 

Pintura: regular. 

Falta manutenção. 

18 1689 

Máquina de escrever manual, marca facit, mod. 74213511, nº. 41776611, cor 
bege. 

Em condições: ruins. 

Pintura: regular. 

Falta manutenção. 

19 1690 

Máquina de escrever manual, marca Olivetti, mod. Línea 98. 

Em condições: ruins. 

Pintura: regular. 

Falta manutenção. 

20 64 

Máquina de escrever elétrica 110/220 volts cor azul, marca olivetti, modelo 
ibm. 

Em condições regular de uso, faltando manutenção. 

Pintura: Regular. 

21 
 

Máquina de escrever elétrica 110/220 volts cor azul, marca olivetti, modelo 
ibm. 

65 Em condições regular de uso, faltando manutenção. 

 
Pintura: regular. 

22 2159 Mesa cirúrgica hidráulica, em inox. 
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Em condições: regular. 

Conservação: regular. 

Falta manutenção. 

23 
 

01 Lote de vídeos cassete contendo 09 unidades. 
Obs: materiais sem condições de uso ou reparos, inservíveis para o Município. 

24 

2224 Vídeo cassete, marca Ge, mod. vhs-300, nº. 015048, cor cinza. 

 
Em condições: ruim. 

 
Conservação: ruim. 

 
Sem controle remoto e cabo. 

25 

2225 Vídeo cassete, marca Ge, mod. Vgm-300, nº. 015663, cor cinza. 

 
Em condições: ruim. 

 
Pintura: ruim. 

 
Sem controle remoto e cabos. 

26 

2226 Vídeo cassete, marca Ge, mod. Vgm-300, nº. 023074, cor cinza. 

 
Em condições: ruim. 

 
Pintura: ruim. 

 
Sem controle remoto e cabos. 

27 

2227 Vídeo cassete, marca Ge, mod. Vgm-300, nº. 021505, cor cinza. 

 
Em condições: ruim 

 
Pintura : ruim. 

 
Sem controle remoto e cabos. 

28 

 
Vídeo cassete, marca Ge, mod. vgm-300, nº. 014387, cor cinza. 

2228 Em condições: ruim. 

 
Pintura: ruim. 

 
Sem controle remoto e cabos. 

29 

 
Vídeo cassete, marca Ge, mod. Vgm-300, nº. 011354, cor cinza. 

2232 Em condições: ruim. 

 
Pintura: ruim. 

 
Sem controle remoto e cabos. 

 
  

30 2161 

Desfibrilador cor cinza claro modelo dx-10 marca emai  

Em condições: ruim. 

Pintura: ruim. 

Falta manutenção. 

31 4276 

Centrifuga excelsa baby, marca fanem, mod. 208 n, nº. 68259, 0.44 kw, cor 
bege. 

Em condições: regular. 

Pintura: regular. 

Falta manutenção. 
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32 4277 

Centrifuga microhematócrito, marca fanen, mod. 210  110/220w, cor azul / 
bege. 

Em condições: regular. 

Pintura: regular. 

Falta manutenção. 

33 4280 

Balança em alumínio c/ diversos pesos, adaptados sobre uma caixa de 
madeira com 02 pratos. 

Em condições: regular. 

Pintura : regular. 

34 4279 

Fotocolorimento, marca analiser, mod. 500e, nº. 1361/94, cor cinza / bege. 

Em condições: regular. 

Pintura : regular. 

Falta manutenção. 

  

35 128 

Cadeira odontológica systen, semi-automático   com coluna, com cart 
acoplado, marca gnatus, nº. 40022, cor cinza / bege. 

Em condições: regular. 

Pintura: ruim. 

Tapeçaria: assento rasgado 

Falta de manutenção. 

36 440 

Cadeira odontológica, com coluna em L com cuspideira, marca dabi atlante, 
cor bege. 

Em condições: regular. 

Pintura: ruim. 

Tapeçaria: assento rasgado. 

Falta manutenção. 

37 S/n 

Cadeira odontológica, marca gnatus, sem nenhum assessório, cor azul. 

Em condições: regular. 

Pintura: ruim. 

Tapeçaria: assento rasgado. 

Sem assessórios, somente a cadeira. 

38 S/n 

Tanque em latão, com capacidade para 5.000 litros, cor azul. 

Em condições ruins. 

Pintura ruim. 

Fundo do tanque furado. 

39 3893 

Receptor de satélite r desm rst plus com sapata cor preta, marca fresat, 
modelo ser 3000 plus, nº. d8ca008400. 

Condições: falta manutenção. 
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40 S/n 

01 Lote de sucatas de materiais de informática contendo diversas carcaças de 
Cpu sem os dispositivos internos, diversos monitores todos sem condições de 
uso, diversas Impressoras sem condições de uso, diversos Estabilizadores de 
voltagem sem condições de uso 02 Maquinas xerográficas queimadas sem 
condições de uso  diversos Mouses todos sem condições de uso, e diversas 
Caixas de som todas sem condições de uso e 01 Scanner sem condições de 
uso. 

41 515 

Ônibus tipo rural cor branca placa bwu 2716, ano fabricação 1986, chassi 
9bm3440586b712473, lotação 67 passageiro marca Mercedes bens. 
Funilaria e Pintura: em condições ruins e sem 01 espelho. 
Bancos: Instalados em condições Ruins. 
Motor: Instalado em condições regular. 
Câmbio: Instalado em condições regular. 
Sem rodas e pneus. 

42 1357 

Veiculo Kombi placa bfw 5114, marca vw cor branca. 
Funilaria e pintura: em condições regular. 
Sem bancos traseiros. 
Banco dianteiro: instalado em condições ruim. 
Motor: instalado em condições ruim. 
Câmbio instalado em condições ruim. 
Rodas e pneus: instalados em condições ruim. 

43 3498 

Veiculo Ipanema tipo ambulância ano de fabricação 1997, marca general 
motor, chassi 9bgka35bvv432295, placa bvz 8779. 
Funilaria e pintura: em condições regular. 
Bancos dianteiro: em condições regular. 
Motor: instalado em condições ruim. 
Câmbio: instalado em condições ruim. 
Sem bancos traseiros por ser tipo ambulância. 
Rodas e pneus: instalados em condições ruim. 

44 2338 

Veiculo Kombi, cor branca placa cdz 6811, marca vw ano modelo 1999. 
Funilaria e pintura: em condições regular. 
Sem bancos e volante e sem porta lateral. 
Sem motor. 
Sem câmbio. 
Rodas e pneus: instalados em condições ruim. 
Sem 01 roda e pneu. 

45 889 

Motoniveladora fabricação nacional, movida a diesel,         
Cor amarela marca Yale Huber warco modelo 140m. 
Funilaria e pintura: em condições regular. 
Rodas e pneus: instalados em condições ruim. 
Motor: instalado em condições ruim. 
Câmbio: instalado em condições ruim. 
Banco: instalado em condições ruim. 
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46 88 

Pá carregadeira articulada, motor diesel, marca Fiat Yale, modelo 1500b, cor 
amarela. 
Funilaria e pintura: em condições ruim. 
Rodas e pneus: instalados em condições ruim. 
Motor: não instalado em condições ruim. 
Câmbio: instalado em condições ruim. 
Banco instalado em condições ruim. 

47 839 

Caminhão basculante, ano de fabricação 1989/90, cor branca, placa bpy 3741. 
Funilaria e pintura: em condições ruim. 
Rodas e pneus: instalados em condições ruim. 
Motor: instalado em condições regular. 
Câmbio: instalado em condições regular. 
Caçamba: instalada em condições regular com pintura ruim. 

 
Art. 2º - O Departamento de administração deverá adotar as providências cabíveis ao 

cumprimento do que dispõe o artigo 1º desta lei. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Estiva Gerbi, 08 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 
 

RAFAEL OTÁVIO DEL JUDICE 
Prefeito Municipal 

 

JOSÉ LUÍS PEDROSO DE LIMA 
Procurador Jurídico

 
Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio 

do Paço Municipal. 
  
 
 

CELSO RICARDO PEREIRA DA SILVA 
Coordenador de Programas Especiais 


