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Licitações

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO

O Município de Santa Teresinha-BA, faz saber que realizará licitação na
modalidade Leilão sob o nº. 001/2022. Tipo: MAIOR LANCE POR LOTE. Objeto:
Leilão Público para venda de veículos inservíveis e sucatas de veículos, no estado e
condições que se encontram do Município de Santa Teresinha-BA. data da Sessão:
06 de julho de 2022 às 10:00h. Local da Sessão: Garagem Municipal, situada a
Praça Àpio Medrado, centro, Santa Teresinha-BA. Informações: 08:00h às 12:00h.
Site: http://www.patiorochaleiloes.com.br Tel:75 999200011. Leiloeira: Ivana
Montenegro Castelo Branco Rocha.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - BA
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia CEP 44.590.000
CNPJ: 13.693.650/0001-01
EDITAL DE LEILÃO Nº 01.2022
A C o m i s s ão P er m an en te de L i c i taç ão da P R E F E ITU RA M U NIC IP A L DE
SANTA TERESINHA, ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.693.650/0001-01,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa
Teresinha – Bahia CEP 44.590.000, através do processo administrativo nº 098 de 08 de
junho de 2022 por ordem do Sr. AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE, torna público, que
fará realizar licitação pública na MODALIDADE DE LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE. A
presente licitação reger-se-á pelas normas e dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993,
com suas alterações posteriores, do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de
1932, para a venda de bens MÓVEIS no estado em que se encontram, conforme
especificações a seguir, que passam a vigorar com a seguinte redação.
A sessão pública será conduzida pela Leiloeira Oficial a Sra. IVANA MONTENEGRO CASTELO
BRANCO ROCHA, CPF/MF nº148.074.268-69, inscrita na Junta Comercial do Estado da
Bahia sob matrícula nº 18/902440-2-JUCEBA, sediada na Rodovia BR 324 Km 527 – Galpão
02, Humildes, Feira de Santana – Bahia, CEP 44.001-440, telefones (75) 99171-5791, (75)
3626-7353
e
(75)3225-5888,
e-mail
patiorochafeira@gmail.com
e
site
http://www.patiorochaleiloes.com.br.
1.
1.1.

2.

LOCAL E DATA DE EXECUÇÃO:
O leilão será realizado na modalidade on-line (forma eletrônica) e presencial.
1.2.
A sessão pública on-line e presencial será realizada no dia 06 de julho de
2022, às 10:00 horas (horário de Brasília/DF), na página eletrônica do leiloeiro na
internet no seguinte endereço: http://www.patiorochaleiloes.com.br, e no pátio da
garagem municipal.
1.3.
Os interessados que NÃO PROVIDENCIAREM O SEU CADASTRO PRÉVIO no site
do leiloeiro no endereço eletrônico indicado no item 1.2, até às 09:00 horas do dia 06
de julho de 2022,NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE LEILÃO.
DO OBJETO:
Constitui objeto do presente LEILÃO a ALIENAÇÃO de VEÍCULOS
CONSIDERADOS SEM USO ao patrimonio publico municipal, sob o intermédio e
responsabilidade do(a) Leiloeiro(a) Oficial, Sra. IVANA MONTENEGRO CASTELO
BRANCO ROCHA.
2.1.
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Os lotes a serem apregoados estão classificados, em conformidade com
a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN:
2.2.1.
“Veículos Conservados” são veículos que se encontram em condições de
segurança para trafegar, tendo direito a documentação, após a eventual e
devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de
única e exclusiva responsabilidade dos arrematantes.
2.2 Os veículos listados abaixo poderão ser verificados através do site
www.patiorochaleiloes.com.br, as fotos divulgadas são meramente ilustrativas,
não servindo de parâmetro para demonstrar o estado de conservação dos bens
ou influenciar na decisão de oferta de lances para arrematação dos bens.
2.2.

O interessado declara ter pleno conhecimento do presente Edital,
SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE O CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES
DOS LOTES, isentando a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha através da
comissão de leilão e o Leiloeiro Oficial por eventuais vícios existentes no bem
adquirido.
2.4.
Não será admitida nenhuma reclamação quanto ao estado
e
conservação do veículo após a execução do leilão. Portanto, os interessados
deverão examinar os veículos e equipamentos no período de exposição, sendo
que não serão aceitas reclamações após a arrematação.
2.5.
Todos os lotes poderão apresentar falta de peças e componentes, ferrugem
e corrosão, inclusive na numeração de chassis, eventualmente necessitando sua
remarcação, sem que seja devido qualquerpagamento adicional e/ou reembolso
do valor pago, ou ainda motivo de cancelamento do lote arrematado, uma vez
que é de responsabilidade do interessado a vistoria prévia dos bens.
3.
DA EXPOSIÇÃO DE VEÍCULOS:
3.1.
Os veículos dispostos no Anexo I, que serão levados a leilão, se
encontram depositados na garagem municipal onde poderão ser visitados entre
os dias 04/07/2022 a 05/07/2022, no horário das 09h00min às 12h00min e das
14h00min às 16h00min.
3.2.
A visitação somente poderá ser realizada com o acompanhamento de
SERVIDOR da PREFEITURA responsável para tal fim e os visitantes deverão seguir
as recomendações dos servidores do pátio, visando à segurança física do
visitante edos bens a serem visitados.
3.3.
Os lotes deverão ser examinados pelos interessados e, se for o caso, por
técnicos de sua confiança, apenas nos dias e horários estipulados para a
visitação.
2.3.
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É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes no local onde os bens estarão
expostos, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, como manuseio, experimentação e retirada
de peça.
3.5.
Nos dias de visitação dos lotes, será realizado um cadastro prévio dos interessados pelo
pátio, registrando a data e horário da visitação e o interessado deverá apresentar documento de
identificação com foto, contendo RG e CPF, bem como deverá assinar um Termo de
Responsabilidade se comprometendo a não utilizar fotos ou dados para finalidades escusas, sendo
proibida a divulgação,sob pena de responder cível e criminalmente.
3.6.
O cadastro referido no item 3.5 não desobriga o interessado a se cadastrar no site do(a)
leiloeiro(a), conforme previsto no item 6.
4.
DO LEILÃO:
4.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicadosno item 1.2 deste Edital.
4.2.
O cadastro previsto no item 6 deste edital será válido enquanto houver validade dos
documentos apresentados, devendo o(a) leiloeiro(a) verificar a validade e bloquear o cadastro dos
participantesque não estiverem com a documentação de acordo com o previsto neste Edital.
4.3.
Durante a realização do leilão, o participante que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou
procurar afastar participantes ou arrematantes por oferecimento de vantagens ou qualquer outro
meio ilícito,está sujeito às sanções previstas no artigo 335 do Código Penal e nos artigos 90 e 95 da
Lei 8.666 de21 de junho de 1993.
4.4.
Em caso de inadimplência, o arrematante incorrerá nas sanções previstas no item 14.
4.5.
Todo participante cadastrado reconhece a íntegra deste Edital, bem como reconhece o
valor ofertado e as despesas ou multas penitenciais, como líquido, certo e exigível, desde já dando
seu ciente e ordem para protesto e acionamento judicial pelo boleto bancário a ser emitido,
através de execução por quantia certa.
4.6.
Durante a sessão, o(a) leiloeiro(a) responsável dará publicidade adequada ao
monitoramentodos lances recebidos via internet e presencialmente.
4.7.
Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre
o maior lance ofertado;
4.8.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA-BA, através da Comissão de Leilão,
reserva- se no direito de, a seu exclusivo critérioe motivos quaisquer, cancelar a venda de parte ou
de todos os lotes, antes ou durante a realização doleilão, notadamente se surgir à necessidade ou
ocorrer algum impedimento legal, bem como, por motivo de força maior, transferir a continuidade
do Leilão para o dia seguinte. No caso de exclusãode veículo de um lote ainda aberto para lances e
que compreenda mais de um veículo, os lances pré- cadastrados até o momento da exclusão do
item serão anulados sendo reinicializada a abertura de lances ao lote com os veículos restantes. No
caso de exclusão de veículo de um lote que já tenha sidoalienado, será abatido do valor de
arremate
o
3.4.
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valor referente ao veículo excluído, proporcionalmenteao valor de avaliação do veículo em relação ao
lote.
4.9.
A transferência dos veículos conservados arrematados deverá ser efetuada dentro do prazo
de30 (trinta) dias, contados a partir da retirada do bem ou da última desvinculação realizado pelo
DETRAN/BA, o que ocorrer por último. Vencido este prazo, o arrematante estará sujeito à infração
prevista no artigo 233 do CTB (Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto
ao órgão executivo de trânsito, infração grave, com multa e retenção do veículo).
4.10.
A documentação dos bens arrematados, bem como as notas de arrematação emitidas
pelo(a) Leiloeiro(a), será encaminhada ao arrematante pelo(a) leiloeiro(a) após confirmação do
pagamento.
4.11.
O(a) Leiloeiro(a) Oficial e a Comissão de Leilão não se responsabilizam por eventuais
divergências tipográficas (digitação) que venham ocorrer neste Edital, sendo de inteira
responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações.
Sendo assim, a VISITAÇÃO DOS BENS TORNA-SE ESSENCIAL, não cabendo reclamações posteriores à
realização do Leilão.
4.12.
Os participantes no ambiente virtual e presencial terão isonomia de tratamento e
concorrerãoem igualdade de condições.
5.DOS LICITANTES:
5.1.
Poderão participar do leilão qualquer pessoa, física ou jurídica, desde que esteja

devidamenteinscrita no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou seu
procurador (desde que apresentem cópia devidamente autenticada e com validade de 01 (um) ano de
instrumento público ou particular de mandato, com poderes específicos e firma reconhecida).
5.2.
Se, porventura, durante as atividades do leilão, algum dos arrematantes possuírem
irregularidades ou suspensão do seu CPF/CNPJ junto à Receita Federal, ficará sujeito à perda do lote
arrematado, devido à impossibilidade de emissão de Nota de Arrematação.
5.3.
As pessoas jurídicas devem estar habilitadas, conforme determinam os artigos 28 e 29, I, da Lei
Federal nº 8.666/1993, o artigo 328, da Lei nº 9.503/1997, o artigo 16, § 2º, I, II e III e § 3º, a Lei
Federal nº 12.977/2014.
5.4.
O arrematante deve fornecer todas as informações e/ou dados necessários ao
preenchimento doseu cadastro e emissão da Nota Fiscal (todos informes permanecerão em sigilo),
sob pena de perdado lote arrematado.
5.5. Não poderão participar do leilão:
5.5.1
Menores de 18 (dezoito) anos, salvo se emancipados.
5.5.2
Funcionários do Órgão responsável pelo Leilão e qualquer um que esteja ligado
diretamente com a venda pública (comissão do leilão e leiloeiro).
5.5.3
Guarnição civil e militar.
5.5.4
Pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração pública;
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5.5.5

O proprietário do veículo leiloado.

DO CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO:
Os interessados em participar do leilão eletrônico deverão se cadastrar junto à equipe
do(a) leiloeiro(a) oficial ou no site http://www.patiorochaleiloes.com.br, observando as regras ali
estabelecidas, bem como, se atentando para as condições previstas neste Edital.
6.2.
Os licitantes deverão realizar o cadastro com uma antecedência mínima de 60 (sessenta)
minutos em relação à hora marcada para início do leilão, contendo:
6.2.1.
Se pessoa física:
6.2.1.1. Cópia da Carteira de Identidade ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
6.2.1.2. Cópia da Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
6.2.1.3. Cópia do Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
6.2.1.4. Procuração se for o caso;
6.2.1.5. Documentos comprobatórios de emancipação, se menor de 18 anos;
6.2.1.6. Prova de regularidade com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de
Serviço (FGTS);
6.2.1.7. Comprovante de residência, dos últimos 03 (três) meses;
6.2.2.
Se pessoa jurídica:
6.2.2.1. Cópia da Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
6.2.2.2. Cópia do comprovante de residência, dos últimos 03 (três) meses, do representante legal da
pessoa jurídica (conta água, luz ou telefone);
6.2.2.3. Cópia do Estatuto ou Contrato Social e/ou respectiva(s) alteração(ões), formalizada(s) nos
termos da Lei;
6.2.2.4. Cópias do documento do representante legal da pessoa jurídica de identificação comfoto
(RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), preferencialmente, do CPF;
6.2.2.5. Procuração se for o caso, demonstrando que o interessado tem legitimidade para
representar a empresa;
6.2.2.6. Prova de regularidade com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de
Serviço (FGTS);
6.2.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT – instituída pela Lei º 12.440/2011;
6.2.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
6.2.2.9. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão de
Situação Fiscal, independente da localização da sede ou filial do licitante.
6.2.2.10.
Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de
plano especial (microempresas e empresas de pequeno porte), insolvência e concordatas deferidas
antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista
para o recebimento da documentação para ter condições de participar desta licitação.
6.
6.1.
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DO PAGAMENTO:
Os pagamentos deverão ser efetuados através de boleto bancário emitido pelo(a)
leiloeiro(a),sistema PIX, TED, DOC, a ser definida pelo(a) leiloeiro(a) e informada aos arrematantes,
no ato da arrematação.

7.
7.1.

No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o comprador deverá quitar o valor total do lote
arrematado e as taxas do item 8.
7.3.
O não cumprimento no prazo estipulado incidirá na cobrança do pagamento da comissão
do leiloeiro no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, pelo serviço prestado e
em multa no valor de 20% (vinte por cento) do arremate, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA TERESINHA-BA, e o lote será ofertado a quem tiver dado o maior lance anterior, até o
segundo lance abaixo. O lote somente será liberado para o Arrematante após a compensação do
crédito em nome do Leiloeiro Oficial. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, estará o
proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, cível e criminal. O tempo necessário para a
compensação bancária do pagamento é de inteira responsabilidade do Arrematante. O leiloeiro
oficial está autorizado a utilizar dos meios legais paraefetuar a cobrança dos valores devidos pelo
arrematante.
7.4.
Dos valores arrecadados, o Leiloeiro Oficial prestará contas à Comissão de Leilão.
7.2.

DO PAGAMENTO DAS TAXAS:
Sobre o valor da arrematação, incidirão o percentual de 5% (cinco por cento), referente à
comissão do leiloeiro oficial, além da taxa administrativa de 5% (cinco por cento), totalizando 10% (dez
por cento) que será pago pelo arrematante em até 24h (vinte e quatro horas) após a realização do
leilão.

8.
8.1.

DO LEILÃO E FORMULAÇÃO DE LANCES:
O lote será arrematado pelo maior preço oferecido.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicadosneste Edital.
9.3.
O procedimento no ato da sessão obedecerá, a princípio, a sequência determinada para os
lotesenumerados na Planilha de Composição do Lotes, constantes no Anexo I deste Edital
9.4.
Os bens serão ofertados e vendidos agrupados em lotes.
9.
9.1.
9.2.
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Cabe ao arrematante o procedimento e acompanhamento das baixas/desvinculo dos
veículos junto ao DETRAN/BA para a transferência.
9.5.

DOS RECURSOS:
Eventual recurso sobre atos praticados na execução do leilão deverá ser protocolado junto
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o
encerramento da hasta, o qual será dirigidoa Comissão de Leilão, que procederá ao julgamento em
1ª Instância.

10.
10.1.

No caso de constatação de divergências e/ou irregularidades verificadas pelo arrematante
na data da retirada do lote ou após a realização de vistoria, que neste caso inviabilize a transferência
dobem, o recurso deverá ser protocolado no prazo máximo de 03(três) dias úteis da verificação,
na respectiva Unidade de Trânsito, o qual será dirigido a Comissão de Leilão, que procederá ao
julgamento em 1ª Instância.
10.3.
Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
licitante.
10.2.

DA ADJUDICAÇÃO:
Adjudicação do bem será feita ao licitante que oferecer o maior lance e que efetuar o
pagamento integral do valor da arrematação, respeitadas todas as condições e prazos aqui
estipulados.
11.2.
Após o encerramento do leilão, a comissão encarregada do mesmo será responsável pela
suahomologação e adjudicação, nos termos do inciso VI, e § 4° do art. 43, da Lei n° 8.666/93.

11.
11.1.

DAS OBRIGAÇÕES DOS ARREMATANTES:
VEÍCULOS CONSERVADOS
O arrematante é responsavel pelos debitos de cada lote arrematado.
12.1.2. Em caso de qualquer pendência de regularização do veículo, o prazo de 30 (trinta) dias para
transferência de titularidade será contado a partir da data da última desvinculação de débitos,
baixa da restrição ou impedimento que ocorra após a execução do leilão.
12.1.3. O arrematante não poderá circular com o veículo ou aliená-lo a terceiros antes de realizar a
devida transferência de titularidade.
12.1.4. Fica sob a responsabilidade do arrematante a posterior revisão técnica dos sistemas e peçasdo
bem, antes de colocá-lo em circulação, quando possível, a fim de verificar a funcionalidade do
mesmo por ocasião do seu registro e transferência.
12.1.5. A demora decorrente de outro órgão na desvinculação/retirada de quaisquer ônus sobre o
veículo não enseja motivo para cancelamento da arrematação.
12.
12.1.
12.1.1.
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Todos os lotes deverão ser retirados dos pátios de forma transportada, ou seja, embarcados
como carga, cujas despesas são de responsabilidade do arrematante, até regularização do bem.
12.1.6.

DAS PENALIDADES:
O inadimplemento de quaisquer obrigações previstas neste edital sujeita o licitante às seguintes
penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 alteradas pela Lei nº. 8.883 de 08 de
junho de 1994:
13.1.1. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
13.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
oórgão.
13.2.
Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado e os valores devidos, no prazo
de24 (vinte e quatro) horas do encerramento do leilão, a arrematação ficará cancelada, devendo o
arrematante pagar a multa de 20% (vinte por cento) do valor do arremate, bem como arcar com o
pagamento de eventuais despesas incorridas, incluindo honorários advocatícios de 20% (vinte por
cento), no caso de cobrança judicial. O arrematante inadimplente não será admitido a participar de
qualquer outro leilão divulgado pela Superintendência de Trânsito, pelo que seu cadastro ficará
bloqueado.

13.
13.1.

14.
14.1.

DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS:
Não haverá entrega dos bens no dia do leilão (06 de JULHO de 2022).

.
A retirada do bem será autorizada mediante a apresentação da Nota Fiscal de
Arrematação, expedida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial e será efetivada entre os dias 28/07/2022 e
29/07/2022, mediante prévio agendamento através do site do leiloeiro e sua equipe.
14.3.
A retirada do bem será autorizada mediante a apresentação da Nota Fiscal de
Arrematação, expedida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial e será efetivada conforme prévio agendamento,
sendo a critériodo Órgão de Trânsito.
14.4.
Os bens arrematados deverão ser retirados nos horários compreendidos entre 07h00h às
13h00minh.
14.5.
Os arrematantes dispõem do prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de liberação,
pararetirarem do local, os bens arrematados.
14.2.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
A transferência de propriedade dos veículos arrematados no leilão, só poderá ser efetuada
apósa desvinculação dos débitos anteriores do veículo e a baixa do seu gravame (alienação).

15.
15.1.
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A comercialização dos veículos adquiridos no leilão só poderá ser realizada após a transferência
do veículo para o nome do arrematante.
15.3.
A comissão de Leilão se reserva o direito de não proceder com o leilão, referente ao veículo
que porventura o proprietário tenha seus débitos quitados e retirados até um dia útil anterior a
realização do Leilão.
15.4.
A Comissão de Leilão prestará informações complementares, em dias de expediente
normal, das 09h00min às 16h00min horas, (75) 99920-0011 e pelo e-mail garagemsta@gmail.com
bem como a Leiloeira Oficial Sra. IVANA MONTENEGROCASTELO BRANCO ROCHA.
15.5.
A receita proveniente da alienação dos veículos será constituída pelo montante arrecadado
coma venda dos diversos lotes.
15.6.
Para efeito de caracterização legal, cada apregoamento constituir-se-á em uma licitação,
conforme dispositivo na Lei 4.660/86.
15.7.
O(a) leiloeiro(a) deverá constar na nota fiscal, o nome do arrematante, CPF, endereço com
CEP, o número do lote, placa de identificação, marca e modelo, número do chassi e o número do
motor e em caso de sucata, deverá explicitar na nota fiscal a condição do veículo, exceto o número
do chassi e placa.
15.8.
A participação no leilão, configurada pela oferta de lances em arrematação de lotes, implica na
total submissão às condições estabelecidas neste Edital.
15.9.
A comissão de Leilão se reserva ao direito de não apregoar qualquer veículo que porventura,
exista dúvida sobre a autenticidade do mesmo e realizar a mudança de status do bem, como de veículo
para sucata e vice-versa.
15.10. Concluídos os trabalhos, o leiloeiro deverá apresentar a prestação de contas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da execução do leilão, podendo o prazo ser prorrogado por
igual período desde que devidamente fundamentado.
15.11. O não cumprimento por parte do leiloeiro das condições estipuladas neste Edital, implicará
em denúncia a Junta Comercial do Estado, representações fazendárias e até a Justiça Ordinária,
conforme o caso, a fim de que sejam tomadas as providências legais para as sanções cabíveis.
15.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.
15.13. As dúvidas e quaisquer controvérsias oriundas do presente leilão, quando não resolvidas
administrativamente, serão resolvidas pelo Foro da Comarca de Santa Teresinha/BA.
15.2.

SANTA TEREZINHA-BA, 15 de junho de 2022.
AGANALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO 1
LOTE
01

DESCRIÇÃO
Tipo: automóvel, Procedencia: Nacional,Marca/Modelo:
Fiat/Pálio Fire, Categoria:Oficial , Espécie: Passageiro, Ano
Modelo: 2014, Cor: Vermelha , Combustivel: Alcool /Gasolina,
Ano Fabricação: 2014 . Renavam 1006430358 Chassis:
9BD17122LE5930563 Placa: OZE2384
Sem débitos anteriores. Licenciado 2022. IPVA 2022.
Infração em tramitação: DNIT – Trans veloc sup ate 20p/c
valor R$ 130,16 data 15/09/2021

LANCE INICIAL
R$ 14.000,00

02

Tipo:Automóvel, Procedencia: Nacional, Marca/Modelo:
FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 Categoria: Oficial, Espécie:
Passageiro Ano Modelo 2014 Cor Branca Combustivel: Alcool
/Gasolina Ano Fabricação: 2014 Renavam: 1012526809
Chassi: 9BD119707E1118796 , Placa: OZH7401 Sem débitos
anteriores. Licenciado 2022. IPVA 2022.

R$ 24.000,00

03

Tipo: Automóvel , Procedencia: Nacional , Marca/Modelo:
FIAT/PALIO FIREWAY Categoria:Oficial, Espécie: Passageiro,
Ano
modelo:
2016 Cor:
Vermelha Combustivel:
Alcool/Gasolina Ano Fabricação: 2016

R$ 17.500,00

RENAVAM: 1087248814, Chassi: 9BD17144ZG7577455, Placa:
PJX9061. Sem débitos anteriores. Licenciado 2022. IPVA 2022.
04

Tipo: Caminhonete,Procedencia: Nacional , Marca/Modelo
CHEVROLET/S10 ADV FDC2 Categoria: Oficial Especie: Especial
Ano Modelo: 2017 Cor: Branca Combustivel: Alcool/Gasolina
Ano de fabricação : 2017 RENAVAM: 1117033390 Chassi:
9BG148TA0HC447567 Placa: PKL4J68
Licenciamento: 2022 IPVA: 2022 Total de débitos R$1.171,42
Infraçoes em Tramitação : R$ 260,32
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05

Tipo: Automóvel Procedencia:Nacional, Marca/Modelo :
FIAT/UNO DRIVE1.0 Categoria: Ofical Espécie : Passageiro,
Ano Modelo: 2018 Cor : Branca Combustivel: Alcool/Gasolina
Ano Fabricação: 2018 RENAVAM: 1143811108 Chassi:
9BD195B4NJ0833386 Placa: PKW2950. Licenciamento:2022
IPVA: 2022

R$ 20.000,00

Valor total de multas a pagar : R$ 1.791,51

06

Tipo: Automóvel, Procedencia:Nacional, Marca/Modelo:
FIAT/UNO DRIVE 1.0 Categoria: Oficial Espécie: Passageiro,
Ano Modelo: 2018 Cor: Branca Combustivel: Alcool/Gasolina

R$ 20.000,00

Ano de Fabricação: 2018 RENAVAM: 1143813208 Chassi:
9BD195B4NJ0833891 Placa: PKW6927 Licenciamento: 2022
IPVA: 2022, Valor Total de Multas a pagar: R$ 1.431,72
Multas em tramitação: R$ 2.206,51
07

Tipo:
Ônibus
,Procedência:
Nacional,Marca/Modelo:
MARCOPOLO/VOLARE V8L ON Categoria: OFICIAL Espécie:
Passageiro, Ano modelo: 2019 Cor: Branca, Combustível:
DIESEL, Ano de Fabricação: 2019, RENAVAM: 1187045125
Chassi: 93PB43M10KC060997 Placa: PLP7I28 Licenciamento:
2022 IPVA: 2022
Sem débitos anteriores.

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha-BA
Comissão
____________________________________________
JEAN PIRES LIMA
____________________________________________
LUCAS FIGUEIREDO ROCHA DE SOUZA
____________________________________________
RAIMUNDO GUEDES DOS SANTOS JUNIOR
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