
LEI MUNICIPAL Nº 4554

Autoriza a venda de dois tratores de Esteira usados, para o 
Município  de  Santo  Antônio  do  Planalto,  para  liquidação  de 
débito.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.  1º -  Fica o Município autorizado a vender os equipamentos a seguir   descritos,  para o Município de Santo 
Antônio do Planalto, para liquidação do débito oriundo da conciliação da Receita e da Despesa, nos termos do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 9.070/90, alterada pela Lei Estadual nº 9.089/90, hoje representado pelo saldo de 95.998,10 UFIRs, num total de 
CR$ 27.994.965,92 (vinte e sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco cruzeiros reais, 
noventa e dois centavos):

- Um trator de Esteiras, marca CATERPILLAR, modelo D-7, série 17-A-8927, ano de fabricação 1957, avaliado em 
CR$ 11.660.000,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta mil cruzeiros reais) representado 39.982,17 UFIRS.

- Um trator de Esteiras, marca KOMATSU, modelo D-50, ano de fabricação 1977, série B-192-l, avaliado em CR$ 
18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros reais) representando 61.722,05 UFIRs

§ Único - A venda desses equipamentos é efetivada com dispensa de licitação, nos termos do artigo 17, II, f), da Lei 
8.666/93, por se tratar de equipamentos sem utilização previsível dado a necessidade de reforma total dos mesmos e pela 
antiguidade.

Art. 2º - O Município de Santo Antônio do Planalto, por ocasião do recebimento dos equipamentos, entregues através 
de termo circunstanciado lavrado na ocasião, dará ao Município de Carazinho plena e geral quitação do seu crédito referido no 
artigo 1º desta Lei e pagará, no ato, a diferença de 5.706,12 UFIRs representados pela diferença das avaliações dos dois 
equipamentos com o saldo credor, acima identificado.

Art. 3º - Faz parte integrante desta Lei o Laudo de Avaliação dos equipamentos mencionados no artigo 1º, desta Lei.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 11 DE MARÇO DE 1994.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec. Mun. Administração
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