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a pREFErra cot{srrrucrotüL oo írrrÍpro DE DUAS €srRÂDAs, EsrÁm oa pÂnÂÍBA, no uso de
suâs atrlbuições legàls, efi obêdiência ao digposto nã Lel ne 8.666 de 21.06.91 e flà Lei ne 8.883 de
06.06.94.

Consldenendo, situação quê se ênaoÍtrâ os bens Ín5veis, pertÊffentes à Prsfeitura
fiunicipal do Düas Êstrâdàs/P8, pois a recuperacão dos ftesÉs câusarià gastos lnJustifi(áveis teÍúo
eí vÍsta o estado que 5e en(ontran, sendo àntieconõmicos ao municÍpio;

Conslderando, a nêcessidâde do úmicíplo de adquirir veículos e êquipamntos parâ
âtendêa â nuíI(j,9alidàde, e a indlsponlbilldadê de recursos parâ (u§teâr tais âquisições;

Ântôíio cerlos da costa - (xat. 11368) secrêtáfio de Traísportes,

taria da penha Gdês dâ Sifva - (,'lat. 0162) - Se(Fetáriâ de EducàÍão.

EUabi Stlva - (xât. 0692) - tbtorlsta.
Art. 2 - Ésta Conissão, 9ob a pr€sldên(ia do priríeiro, que deverá trata4l

espealflce ente, do 1evântaDento detalhado, avâliação e lo<a]12ação alos bens insenv{veis, parâ
poste.ior a1i.enàção, aonstantes do Patriíônío do lirnlcÍpio, coo â finalidede de eíitir, m p.azo
máxlÍD de 05 (cin(o) diâs, relatório ciraunstânclado paaa flfls de alieneção AdmlnistrBtlvà.

RESOLVE:

art. 1- CoNSÍÍÍUIR uíra Conissão .oínpostâ pelos seguintes flenbFo5:

Art. 3 - Esta portaria eÍÍtra êír vi8oF nâ detã de suô publicaçáo.

Art. rl - RevoBar-sê as dlsposlçõ.5 e cortrárlo.

Oê-se alên(1ã ê publique-5e.
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Ld€la os renbÍss alâ cúlssão dê Âv-allação
de 8en Lóveis inserv{velg ao u5o do
runlcírlo.

Duâs Estradas/P8, 19 dê lülho dê 2021.
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