
LEI Nº 1.068, DE 06 DE MAIO DE 2011 
 
 

Autoriza a Venda de Bens Móveis.  
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a venda dos seguintes bens móveis: 
I - Um veículo gol special, marca volkswagen, motoriz. 1000cc, 62hp, gasolina motor AFZ 712404, 

05 lugares chassi 9bwca05y42t113806, ano de fabricação 2002, cor branco cristal, modelo 2002, renavan n. 
115743, carga útil 410, com antena amplificada, kit alto falante, jogo tapetes gol, chapa proteção motor, 
radio toca fitas, pneus 175/70-13, placas IKN 5303. - Pat. 3562, (Sec. Mun. Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo);                                                     

II - Uma motoniveladora, marca huber warco, 135 hp de potência, série 1580, motor 13003354, cor 
amarela ano 1967 - Pat. 0001, (Sec. Mun. de Obras Viação e Trânsito); 

III - Uma camioneta chevrolet D-10, pick-up, ano 1981, motor a diesel, chassi bc244pma32979, cor 
verde, placa IHB 5751, c/ 2 portas - Pat. 1016, (Sec. Mun. de Obras Viação e Trânsito);                                             

IV - Um veículo kombi marca volkswagen, lotação 12 lugares, catalogo 7x2ba1, motorização 
1584cc 61 HP, gasolina, motor uga073686, chassi 9bwgb07x22p003154, fabricação 2001, cor branco cristal 
modelo 2002, renavan 409402, carga útil 1000, com alto falante, alarme ultra som, antena amplificada, rádio 
toca fita sony, porta lateral corrediça, alarme, tacógrafo, carga880kg, tanque comb. 45litros, placas IKJ 8411 
- Pat. 3488, (Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social); 

V - Uma camioneta modelo kombi carat, motor ug363768, gasolina, 56 hp, 1600 cm3 de cilindrada, 
chassi 98wzzz237vp045508, ano de  fabricação 1997, modelo 1998, cor branco geada, cod. veículo 2606, 
cod. renavan 2033034, equipada com toca fitas placas IGX 8296 - Pat. 1440, (Sec. Mun. de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo);                                  

VI - Um trator industrial retroescavadeira, pá carregadeira case 580l 4x2, equipada com motor 
case/cdc de 75 hp, transmissão 4 marchas, inversor hidráulico, eixo traseiro c/ bloqueio, pneus dianteiros 
10.5x16 10 lonas, traseiro 17.5x24 12lonas,  cobertura rops caçamba carregadeira, acompanha jogo de 
catálogos e ferramentas, n. série chassis jhf0026082, n. série motor 45530622 - Pat. 1419, (Sec. Mun. de 
Obras Viação e Trânsito); 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 06 de Maio de 2011. 

 
 

Elton Rehfeld 
Prefeito Municipal  

Registre-se e Publique-se 
              
            Alfredo Horing 
Secretario Municipal de Administração 


