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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ 09.070.400/0001-48 

 
PORTARIA Nº 156/2021 

 
 A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, Estado da 
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao disposto na Lei nº 8.666 de 
21.06.93 e na Lei nº 8.883 de 06.06.94. 
 Considerando a situação que se encontra um dos bens móveis (ônibus), 
pertencente à Prefeitura Municipal do Borborema/PB, tendo em vista que serviu muito ao 
nosso Município e a comunidade estudantil como transporte escolar, encontrando-se hoje em 
uma situação que sua recuperação causaria gastos injustificáveis, tendo em vista o estado que 
se encontra, tornando-se antieconômicos ao município; 
 Considerando que a frota atual está dando para suprir as necessidades do 
município no que diz respeito ao transporte de alunos da rede municipal de educação; 
 Considerando que existe uma necessidade de reforma na garagem municipal, 
para que a frota possa ser mais bem acondicionada e preservada das intempéries do tempo e 
clima, e que os recursos arrecadados servirão para custear esses serviços, 
 
 RESOLVE: 
 
 CONSTITUIR uma Comissão de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis ao Uso do 
Município para Realização de Leilão composta pelos seguintes membros: Mário Henrique 
Galdino da Costa – (Mat. 3316) Secretário de Controle Interno, Dogival Pereira de Lima - (Mat. 
3719) – Chefe de Gabinete, José Normando Marcelino de Lira – (Mat. 3979) – Secretário de 
Transportes.  
 Esta Comissão, sob a presidência do primeiro, deverá tratar especificamente do 
levantamento detalhado, avaliação do bem inservível constante no Patrimônio do Município 
para posterior alienação, com a finalidade de emitir relatório circunstanciado para fins de 
Alienação Administrativa dos referidos bens no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
publicação desta portaria. 
 
 Registre-se, 
 Publique-se. 

Borborema, 18 de novembro de 2021. 
 

 
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO 

Prefeita Constitucional 


