
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS 

RUA MAJOR GARCIA Nº 144 – CENTRO – ALTINÓPOLIS/SP 

CEP: 14.350-000 – FONE (16) 3665-9500 

 

 

Altinópolis, 30 de Janeiro de 2017. 
 

 
RELATÓRIO DE BENS INSERVÍVEIS 

 
Apresentamos a relação dos veículos e equipamentos de bens inservíveis 

que se encontram alocados nos pátios da garagem do Departamento de Transportes 
e Parque Santa Cruz juntamente com as justificativas para o estado dos mesmos. 

 
 

1. Caçamba de coleta seletiva, cor branca. O equipamento se encontra na seguinte 
conjuntura: 

 Pintura: condição insatisfatória; 

 Lataria: condição razoável. 

  

 
 
Diante da situação do equipamento, o mesmo não apresenta condições de uso. 
Desse modo recomenda-se a venda como sucata. 
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2. Tanque de água, cor azul. O equipamento se encontra na seguinte conjuntura: 

 Pintura e lataria: condições insatisfatórias. 

 
 
Diante da situação do equipamento, o mesmo não apresenta condições de uso. 
Desse modo recomenda-se a venda como sucata.  
 
 
3. Tanques de combustível, cor branca. Os equipamentos se encontram na seguinte 

conjuntura: 

 Pintura e lataria: condições insatisfatórias. 
Obs.: os mesmos estão alocados no pátio do Parque Santa Cruz. 
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Diante da situação do equipamento, o mesmo não apresenta condições de uso. 
Desse modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto estimado do tanque 
é de 1800 kg, cuja referência foi obtida na seguinte fonte: 
Disponível em: http://www.aalborg-industries.com.br/general.php?ix=109. Acesso em 
17/01/2017 às 16h28. 
 
 
4. Três caçambas do “Programa de Escolas Rurais Comunitárias”, cores azul e 

branca. Os equipamentos se encontram na seguinte conjuntura: 

 Pintura e lataria: condições insatisfatórias; 

 Pneus: sem as peças ou em péssimas condições de uso. 
 

Obs.: Esses equipamentos se encontram alocados no pátio do Parque Santa Cruz. 

 
 

 

http://www.aalborg-industries.com.br/general.php?ix=109
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Diante da situação do equipamento, o mesmo não apresenta condições de uso. 
Desse modo recomenda-se a venda como sucata.  
 
 
5. Marca Volkswagen, modelo Kombi, ano/modelo 1996/1997, cor branca, com 

capacidade de nove lugares. (CDZ-1307). O veículo se encontra na seguinte 
conjuntura: 

 Vidros das janelas quebradas; 
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 Sem motor; 

 Sem a roda traseira esquerda; 

 Sem bancos; 

 Sem faróis; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 

  

  

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 1320 kg 
segundo fonte de pesquisa abaixo descriminada: 
Disponível em: http://www.carroclub.com.br/volkswagen/kombi/ficha-tecnica/3783-
clube-volkswagen-kombi-standard-1.6.aspx. Acesso em 10/01/2017 às 10h34. 

 
 

6. Marca Volkswagen, modelo Kombi escolar, ano/modelo 2009/2009, cor branca, 
com capacidade de doze lugares. (DBA-3919). O veículo se encontra na seguinte 
conjuntura: 

 Vidros das janelas quebradas; 

 Sem motor; 

 Sem as rodas dianteiras e traseiras; 

 Sem a porta do lado do motorista; 

http://www.carroclub.com.br/volkswagen/kombi/ficha-tecnica/3783-clube-volkswagen-kombi-standard-1.6.aspx
http://www.carroclub.com.br/volkswagen/kombi/ficha-tecnica/3783-clube-volkswagen-kombi-standard-1.6.aspx
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 Sem as portas intermediárias; 

 Sem bancos; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Sem faróis; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 

  

  

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 1370 kg 
segundo fonte de pesquisa abaixo descriminada: 
Disponível em: 
http://www.icarros.com.br/catalogo/fichatecnica.jsp?modelo=776&anomodelo=2009&
versao=7943. Acesso em 10/01/17 ás 10h33. 
 
Obs.: O motor e o câmbio das kombis dos itens 1 e 2 estavam quebrados e alocados 
no pátio da garagem do Depto. Transportes acumulando água e servindo de 
criadouro para vetores (mosquitos, ratos). Esses motores e câmbios foram doados a 
ASCALT, recebidos pelo Sr. Ivanir Carmo da Silva, funcionário público municipal que 
trabalha junto a esse órgão. 
 
 

http://www.icarros.com.br/catalogo/fichatecnica.jsp?modelo=776&anomodelo=2009&versao=7943
http://www.icarros.com.br/catalogo/fichatecnica.jsp?modelo=776&anomodelo=2009&versao=7943
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7. Marca Volkswagen, modelo Kombi, ano/modelo 1999/2000, cor branca, com 
capacidade de oito lugares. (BTA-4822). O veículo se encontra na seguinte 
conjuntura: 

 Sem motor; 

 Sem as portas intermediárias; 

 Sem bancos; 

 Sem faróis; 

 Painel de instrumentação danificado; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Sem as rodas traseiras. 
 
 

  

  

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 1373 kg 
segundo fonte de pesquisa abaixo descriminada: 
Disponível em: http://www.icarros.com.br/volkswagen/kombi/1999/ficha-tecnica/3125. 
Acesso em 10/01/2017 às 10h54. 
 
 

http://www.icarros.com.br/volkswagen/kombi/1999/ficha-tecnica/3125.%20Acesso%20em%2010/01/2017%20�s%2010h54
http://www.icarros.com.br/volkswagen/kombi/1999/ficha-tecnica/3125.%20Acesso%20em%2010/01/2017%20�s%2010h54
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8. Marca Volkswagen, modelo Kombi escolar, ano/modelo 2009/2009, cor branca, 
com capacidade de doze lugares. (DBA-3917). O veículo se encontra na seguinte 
conjuntura: 

 Vidros das janelas quebradas; 

 Sem motor; 

 Sem as rodas dianteiras e traseiras; 

 Sem a porta do lado do motorista; 

 Sem as portas intermediárias; 

 Sem bancos; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Sem faróis; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 
 
Obs.: O motor foi transferido para o veículo Kombi placa DBA-3916. O motor do 
veículo DBA-3916 encontra-se na borracharia municipal (o motor está quebrado). 

  

  

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 1370 kg 
segundo fonte de pesquisa abaixo descriminada: 
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Disponível em: 
http://www.icarros.com.br/catalogo/fichatecnica.jsp?modelo=776&anomodelo=2009&
versao=7943.  Acesso em 10/01/17 ás 10h33 
 
Obs.: As portas das Kombis citadas estão guardadas na borracharia, podendo ser 
usadas em outros veículos, havendo a necessidade. Foram retiradas diversas peças 
dessas Kombis para manutenção dos veículos que estão em uso.  
 

 
9. Marca GM, modelo Caravan, ano/modelo 1989/1989, cor branca, com capacidade 

de dois lugares. (BPZ-2533). O veículo se encontra na seguinte conjuntura: 

 Apresenta motor (quebrado); 

 Sem faróis; 

 Vidros das janelas quebrados; 

 Sem o banco do lado do passageiro; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 
 

  

  
 

Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 1364 kg 
segundo fonte de pesquisa abaixo descriminada: 
Disponível em http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=580. Acesso 
em 10/01/17 às 10h20. 
 
 

http://www.icarros.com.br/catalogo/fichatecnica.jsp?modelo=776&anomodelo=2009&versao=7943
http://www.icarros.com.br/catalogo/fichatecnica.jsp?modelo=776&anomodelo=2009&versao=7943
http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=580
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10. Marca Ford, modelo Pampa L, ano/modelo 1993/1994, cor azul, com capacidade 
de 0,5 T. (BVR-2961). O veículo se encontra na seguinte conjuntura: 

 Sem motor; 

 Bancos danificados; 

 Lataria e pintura em condições razoáveis; 

 Sem lanternas; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 

 
Obs.: O veículo foi levado para o Parque Santa Cruz para realização de curso de 
mecânica, com autorização do Prefeito, na presença dos Secretários. O veículo 
permanece no Parque Santa Cruz. O veículo não funciona. 

  

  

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 1040 kg 
segundo fonte de pesquisa abaixo descriminada: 
Disponível em: http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=5755. 
Acesso em 10/01/17 às 10h46. 

 
 

http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=5755
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11. Ônibus Mercedes Benz, modelo O 365, ano/modelo 1987/1987, com capacidade 
de trinta e nove lugares. (BSG-6086). O veículo se encontra na seguinte 
conjuntura: 

 Sem motor; 

 Bancos deteriorados; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Sem faróis; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 
 
Obs.: Câmbio e motor foram removidos e instalados no caminhão placa BPZ-2538. 
O câmbio e o motor do caminhão encontravam-se na oficina “Mecânica São José – 
João Paulo Brondi” e foram trazidos para o Departamento de Transportes. O motor 
do caminhão está quebrado. 

 
 

  

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS 

RUA MAJOR GARCIA Nº 144 – CENTRO – ALTINÓPOLIS/SP 

CEP: 14.350-000 – FONE (16) 3665-9500 

 

 

 
Peso bruto do veículo 

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 18.200 
Kg conforme descrito na placa de identificação do mesmo. 
 
 
12. Ônibus Mercedes Benz, modelo OF 1620, ano/modelo 1996/1996, cor branca, 

com capacidade de quarenta e quatro lugares. (BYH-7379). O veículo se 
encontra na seguinte conjuntura: 

 Sem motor; 

 Sem faróis e lanternas; 

 Vidros das janelas danificadas; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Bancos deteriorados; 

 Painel de instrumentação danificado. 
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Peso bruto do veículo 

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 16.000 
Kg conforme descrito na placa de identificação do mesmo. 
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13. Ônibus Mercedes Benz, modelo OF 1620, ano/modelo 1996/1996, cor branca, 
com capacidade de quarenta e quatro lugares. (BYH-7390). O veículo se 
encontra na seguinte conjuntura: 

 Sem motor; 

 Sem faróis e lanternas; 

 Vidros das janelas quebrados; 

 Sem as rodas dianteiras; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Bancos deteriorados; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 
 
Obs.: O motor está quebrado e se encontra na oficina “Mecânica Nova Era - 
Manduca” locado na cidade de Altinópolis. 
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Peso bruto do veículo 

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 16.000 
Kg conforme descrito na placa de identificação do mesmo. 

 
 

14. Ônibus Mercedes Benz, modelo OF 1620, ano/modelo 1996/1996, cor branca, 
com capacidade de quarenta e quatro lugares. (CBR-1561). O veículo se 
encontra na seguinte conjuntura: 

 Motor quebrado; 

 Sem faróis e lanternas; 

 Vidros das janelas quebrados; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Bancos deteriorados; 

 Painel de instrumentação danificado. 
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Peso bruto do veículo 
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Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como. O peso bruto desse veículo é de 16.000 Kg 
conforme descrito na placa de identificação do mesmo. 
 
 
15. PAS/ÔNIBUS marca Mercedes Benz, modelo OH 1420, ano/modelo 1989/1989, 

cor branca, com capacidade de quarenta e oito lugares, placa BSF-0212, movido 
a diesel, chassi 9BM345211JB830454, código RENAVAM 403372445. O veículo 
se encontra na seguinte conjuntura: 

 Sem motor; 

 Sem faróis e lanternas; 

 Vidros das janelas quebrados; 

 Sem as rodas traseiras; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Bancos deteriorados; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 
 
Obs.: Motor foi retirado e montado sobre um chassi de carreta-trator para ser 
transformado em uma bomba d’água móvel que se encontra no Parque Santa Cruz, 
faltando apenas à parte elétrica. O câmbio foi retirado e transferido para o ônibus-
biblioteca placa BWU-9031. O câmbio do ônibus placa BWU-9031 encontra-se 
desmontado na oficina “Mecânica Nova Era – Manduca”. Esse câmbio está 
quebrado. 
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Peso bruto do veículo 

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 13.500 
Kg conforme descrito na placa de identificação do mesmo. 
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16. PAS/ÔNIBUS marca Volks, modelo Busscar Micruss, ano/modelo 2000/2000, 
cor branca, com capacidade de trinta lugares, placa GXA-4941, movido a diesel, 
chassi 9BWV2RF61YRY10539, código RENAVAM 747726671. O veículo se 
encontra na seguinte conjuntura: 

 Sem motor; 

 Sem faróis e lanternas; 

 Vidros das janelas quebrados; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Bancos deteriorados; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 

 
Obs.: O bloco do motor está “calçando” um dos ônibus que teve o eixo retirado para 
colocar no ônibus circular. O eixo do ônibus circular encontra-se na oficina 
“Mecânica Nova Era – Manduca”. Esse eixo está quebrado. 
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Peso bruto do veículo 

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 7.700 
Kg conforme descrito na placa de identificação do mesmo. 
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17. PAS/ÔNIBUS marca Volks, modelo Busscar Micruss, ano/modelo 2000/2000, 
cor branca, com capacidade de trinta lugares, placa GXA-4929, movido a diesel, 
chassi 9BWV2RF62YRY10372, código RENAVAM 747556539. O veículo se 
encontra na seguinte conjuntura: 

 Motor quebrado; 

 Sem faróis e lanternas; 

 Vidros das janelas quebrados; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Bancos deteriorados; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 

 
Obs.: As peças do câmbio foram utilizadas em outros veículos da frota. 
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Peso bruto do veículo 

 
Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 7.700 
Kg conforme descrito na placa de identificação do mesmo. 
 
 
Observações: O veículo ônibus placa BYH-9031 também estava entre os veículos 
inservíveis, mas foi recolocado em circulação utilizando peças dos demais veículos 
inservíveis. 
Informamos adicionalmente que os bancos do veículo ônibus-biblioteca placa BWU-
9031 foram transferidos para o ônibus escolar placa BTT-7654. Os bancos do ônibus 
placa BTT-7654 estão dentro de um dos ônibus inservíveis. 
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18. Motoniveladora Caterpillar modelo 120B, ano: 1999. O veículo se encontra na 
seguinte conjuntura: 

 Motor quebrado; 

 Vidros das janelas quebrados; 

 Lataria e pintura em condições insatisfatórias; 

 Banco deteriorado; 

 Painel de instrumentação danificado. 
 
Patrimônio: 12206 
Obs.: o veículo se encontra alocado no pátio do Parque Santa Cruz. 
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Diante da situação do veículo, o mesmo não apresenta condições de uso. Desse 
modo recomenda-se a venda como sucata. O peso bruto desse veículo é de 12.050 
kg segundo fonte de pesquisa abaixo descriminada: 
Disponível em http://caminhaoantigobrasil.com.br/caterpillar-120b-1987/. Acesso em 
18/01/2017 às 14h18. 
 
A opção pela realização de leilão pelo peso dos itens pode ser justificada por: 

 O peso dos itens é uma grandeza mensurável, ao invés de avaliar o grau de 
depreciação ou os materiais que compõem os inservíveis, que podem ser 
parâmetros subjetivos e que não podem ser aferidos; 

 O estabelecimento de preços por lote pode comprometer o arremate de 
alguns itens, caso algum ou todos os participantes entendam que o preço 
está além do que realmente vale o lote. 

 
 

Sem mais. Atenciosamente. 
 
 

______________________________        ______________________________ 
Carlos Nilton Pereira                                    Gonçalo Ferreira de Brito 
RG: 12.155.078-3                                         RG: 10.595.170-X 
Agente de Apoio Operacional                       Agente de Apoio Operacional 
 
 
______________________________        ______________________________ 
Kleber Reis Barreto de Lima                        Edson Assahara  
RG: 32.944.937-6                                        RG: 4.563.416-7 
Agente de Apoio Operacional                      Diretor de Transportes  
 

http://caminhaoantigobrasil.com.br/caterpillar-120b-1987/

