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EDITAL N2 105/2021
LEILAO - BENS MOVEIS

A Secretaria Nacional de Politicas Sobre Drogas - SENAD, com apoio da 

Estrutura Organizacional do Estado de BA, neste ato representada pela Comissao 

abaixo assinada, designada pela Portaria ng 272 de 30 de Abril de 2020, publicada no 

Diario Oficial, em 05 de Maio de 2020 e alterada pelas Portarias n9 140/2021 e n9 
208/2021, da Policia Civil da Bahia, publicadas no Diario Oficial do Estado da Bahia, em 

05 de margo de 2021 e 15 de Abril de 2021, respectivamente, em atengao ao contrato 

n9 116/2020/BA, torna publico que no local, data e horario indicados no item "1" do 

presente edital, sera realizada licitagao, na modalidade LEILAO EXCLUSIVAMENTE 

ONLINE, do tipo maior lance, para venda dos bens moveisindicados neste edital, de 

propriedade do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, de acordo com o processo 

administrative n9 08129.008607/2020-55, a ser conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Publico 

Oficial, Rudival Almeida Gomes Junior, inscrito na Junta Comercial do Estado de BA, 
sob a matncula n9 07/065773-4, por for?a do contrato n9 116/2021, em 

conformidade com a Lei n9 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 
8.764, de 20 de dezembro de 1993 e n9 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida 

Provisoria n9 2.216-37, de 31 de agosto de 2003, Lei n9 11.343, de 23 de agosto de 

2006; Decreto n9 9.662, de l9 de Janeiro de 2019 e, com base no art. 69 do Decreto n9 
95.650, de 19 de Janeiro de 1988 e Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alteragoes, Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, 
de 01 de fevereiro de 1933, e Lei n9 13.886, de 17 de outubro de 2019, bem como as 
conduces abaixo:

1. DO LOCAL, DATA E HORARIO DO LEILAO

1.1. LOCAL:

1.1.1. O leilao exclusivamente online sera realizado no site do Leiloeiro:
www.rjleiloes.com.br

LEILAO ELETRONICO: atraves do enderego eletronico www.rjleiloes.com.br, mediante 

cadastro previo, conforme item 6.1.1. deste Edital.

1.2. DATA E HORARIO:

1.2.1. Dia: 18 de junho de 2021;

1.2.2. Horario de Inicio: 10:00 horas
v‘ ft

1.2.3. O encerramento do leilao se dara somente apos apregoagao de todos os 
lotes previstos em Edital. Os lotes serao leiloados individualmente e 
subsequentes, iniciando-se os lances somente apos o termino dos tramites 

do lote anterior. Cabendo aos participantes o acompanhamento ate a 
finalizagao oficial do lote.
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2. DOOBJETO

2.1.0s bens a serem licitados constituem os lotes discriminados no ANEXO I - 

Descri^ao de Bem(ns) Movel(is), integrante deste edital, estando dispom'veis para 

exame e visitagao, nos locals, periodo e horarios informados no item 5 deste 

Edital.
IA >1

2.2. Os bens relacionados serao leiloados nas condigoes em que se encontram, e sem 

garantia, nao cabendo ao leiloeiro e a SENAD a responsabilidade por qualquer 
problema ou defeito que venha a ser constatado posteriormente, na constiluigao, 
composigao ou funcionamento dos bens licitados, pressupondo-se, a partir do 

oferecimento de lances, o conhecimento das caracterfsticas e situagao dos bens, 
ou o risco consciente do arrematante, nao aceitando a respeito deles qualquer 
reclamagao ou desistencia posterior, quanto as suas qualidades intrmsecas ou 

extn'nsecas, procedencia ou especificagao, cujos lotes, constantes do anexo, 
contem as seguintes peculiaridades, conforme o estado que os compoem:

..■* x -'
2.2.1. SEM DIREITO A DOCUMENTA^AO - SUCATAS (veiculos irrecuperaveis, que 

serao baixados definitivamente no Registro Nacional de Veiculos 
Automotores - Renavam e nao poderao voltar a circular, sendo passiveis, tao 

somente, para reutilizagao de pegas que nao apresentarem irregularidades ou 

adulteragoes) e outros bens moveis;

2.2.2. COM DIREITO A DOCUMENTA^AO (veiculos recuperaveis que poderao 

voltar a circular).

3. DA PARTICIPACAO E HABILITA^AO
V ?-

3.1. A participagao no leilao implica no conhecimento e aceitagao, por parte dos 
licitantes, das exigencias e condigoes estabelecidas neste Edital, sendo os casos 
omissos dirimidos pela Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens, 
conforme subitem 15.22 deste Edital.

3.2. Poderao participar da licitagao, pessoas jun'dicas ou fisicas, de que trata o art. 28 e 
inciso I do art. 29, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, ou seus procuradores, 
desde que munidos de instrumento publico ou particular de mandate com 

poderes especificos a participagao nesse certame, ou copia devidamente 

autenticada, os quais deverao apresentar, necessariamente, seus documentos de 
identificagao relacionados abaixo:

3.2.1. Se Pessoa Fisica:
• Cedula de Identidade;
• Cadastro Nacional de Pessoas Fi'sicas(CPF);
• Comprovante de Residencia.

3.2.2. Se Pessoa Jundica:



Cedula de Identidade do representante legal da empresa (ou do preposto 

da pessoa jun'dica);
Cadastre Nacional de Pessoas Fisicas (CPF) do representante legal da 

empresa (ou do preposto da pessoa jun'dica);
Registro comercial na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor (ate a ultima 

altera^ao), devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de 

documentos de eleigao de seus administradores;
Inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercicio;
Cadastre Nacional de Pessoa Juridica(CNPJ);

- • •

3.3. Nao sera permitida a participagao de urn mesmo representante legal e/ou 

procurador para mais de urn licitante na disputa dobem.

3.4. A nao apresentagao dos documentos especificados neste edital, implicara na 
imediata desqualificagao do interessado para participagao no leilao, em qualquer 
das modalidades aqui previstas.

3.5. Os interessados em participar do leilao online deverao se cadastrar no portal 
eletronico do leilao, observando as regras ali estabelecidas aceitando as condigoes 

de vendas previstas para o certame.

3.6. O cadastre para participagao do leilao online devera ser feito, conforme subitem 

6.1.1.1. deste Edital. 0 cadastro previo do usuario e requisite fundamental para a 
participagao na forma online.

3.6.1. Para que seja confirmado o cadastro pela internet, sera obrigatorio no ato 

do seu preenchimento anexar copias dos documentos solicitados nos 
subitens 3.2.1 ou 3.2.2. deste Edital.

3.7. Os veiculos que serao alienados como SUCATAS irrecuperaveis, conforme 

descritos no subitem 2.2.1. deste Edital, somente poderao ser adquiridos por 
empresa de desmonte ou de reciclagem, devidamente credenciada pelo orgao de 

transit© competente.

3.8. Desta licitagao publica (leilao) nao poderao participar os servidores da Secretaria 

Nacional de Politicas sobre Drogas/Senad, da estrutura organizacional do Estado 

de BA, prevista pela Lei n5 11.343/2006, membros da Comissao Permanente de 

Avaliagao e Alienagao de Bens, o Leiloeiro Publico Oficial bem como os parentes 

consangumeos ou afins, consoante o estabelecido no art. 99, inciso III, e 35 e 42, da 
Lei.n9. 8.666/93.

3.9. Do mesmo modo, nao poderao participar as pessoas fisicas e jundicas que 

estejam impossibilitadas de licitar e/ou contratar com a Uniao ou com o 
Ministerio da Justiga e Seguranga Publica, nos termos da legislagao vigente.

a . '•
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4. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS

4.1. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar o presente Edital por 
irregularidades, devendo protocolar o pedido em ate 5 (cinco) dias uteis antes da 

data fixada para a realizagao do leilao.

4.2. A impugnagao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail ou por 
petigao dirigida ou protocolada no enderego, dirigida ao Presidente da Comissao 

Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens responsavel.

4.3. A impugnagao devera especificar a qual lote faz referenda ou indicar que se 
refere ao Edital como urn todo.

4.3.1. A impugnagao relativa a questoes especificas de urn determinado lote nao 

impedira ou suspendera o prosseguimento da licitagao em relagao aos 
demais, quando houver mais de urn lote neste Edital.

4.4. A impugna^ao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar 
do leilao ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

4.5. Cabera a Comissao Permanente de Avalia^ao e Aliena?ao de Bens decidir sobre a 
impugnagao no prazo de ate 03 (tres) dias uteis;

■ V- ........ ■

4.6. Acolhida a impugna?ao, sera definida e publicada nova data para a realiza^ao do 

certame.

4.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser 
enviados a Comissao Permanente de Avalia^ao e Alienagao de Bens, ate 03 (tres) 
dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, por meio 

eletronico no enderego ou protocoladas no enderego

4.8. As impugna^oes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos 

no certame.
■ v* A.- - -

4.9. As respostas as impugnagoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de 

Leilao serao incluidas nos autos do processo licitatorio e estarao dispom'veis para 

consulta por qualquer interessado.

5. DO EXAME E DA VISITAQAO
5.1. Os bens moveis poderao ser visitados e examinados, exclusivamente no dia 

17/06/2021, no patio do Leiloeiro Publico Oficial, localizado no Patio da Vip 

Leiloes sito a Rua Nafta, 717 - Polo Petroquimico - Carnahan, BA - CEP: 42810-210, 
das 9:00 as 12:00 boras.

5.2. As fotos divulgadas no site www.rileiloes.com.br sao meramente ilustrativas, nao 

servindo de parametro para demonstrar o estado e conserva^ao do objeto a^ser

J
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leiloado.
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5.3.0 Leiloeiro Publico Oficial, a Secretaria National de Polfticas sobre 

Drogas/SENAD e a Comissao Permanente de Avalia^ao, nao se responsabilizam 

por eventuais erros tipograficos (digita^ao) que venham ocorrer neste edttal, 
sendo de inteira responsabilidade do arrematante (comprador) verificar o estado 

de conservagao dos bens e suas especificagoes. Sendo assim, a VISITA^AO DOS 

BENS TORNA-SE ESSENCIAL (exceto joias, quando for o caso), nao cabendo 

reclama^oes posteriores a realizagao do certame.

5.4. Caso o licitante opte por nao visitar o bem, devera emitir declara^ao atestando 

conhecer as condigoes e peculiaridades do objeto, bem como assume total 
responsabilidade por nao fazer uso da faculdade de vistoriar os bens, conforme 

modelo constante do ANEXO II - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE NAO 

VISITACAO.

6. DOS LANCES

6.1. Os interessados em participar do leilao poderao faze-lo atraves de oferta de 

lances nas modalidades ELETRONICA.

6.1,1. Da Modalidade Eletronica:

6.1.1.1. Os interessados em participar pelo meio eletronico deverao se 
cadastrar no site do Leiloeiro Publico Oficial www.rjleiloes.com.br, pelo 

menos 48 boras antes do dia e horario previsto para im'cio do certame, 
para anuencia as regras de participagao dispostas no site e obtengao de 

"login" e "senha", os quais possibilitarao a realizagao de lances em 

conformidade com as disposi?6es deste Edital.

0 cadastro dos licitantes para lances virtuais (via internet), bem 

como toda tecnologia da informagao empregada para a realiza^ao do 

leilao virtual, e de inteira responsabilidade do Leiloeiro Publico Oficial.

6.1.1.2.

v4’

Maiores informa^oes acerca do cadastro no sistema constam no 

enderego https://rileiloes.com.br/licitante/cadastro/login
6.1.1.3.

6.1.1.4. Na modalidade eletronica os lances sao realizados online, por meio de 

acesso identificado, no site do leiloeiro na data e horario estabelecidos no item 
1 deste Edital.

No leilao online, a partir da publicagao do leilao e apos estar 
devidamente habilitado a participar no sistema, o interessado podera 

enviar lance antecipadamente a sessao publica, no lote de seu interesse, 
deixando-o registrado no sistema.

6.1.1.5.

V ‘

6.1.1.6. No caso de haver lances previos ja ofertados pela internet no
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memento do imcio do leilao serao respeitados os lances ja registrados, e 
seguir-se-a o leilao pelo ultimo lance registrado, considerando-se 

vencedoro licitante que houver apresentado a maior oferta.

Se o participante nao estiver logado no momento da sessao publica, 
concorrera com o lance registrado antecipadamente, conforme subitem 
6.1.1.4. deste Edital.

6.1.1.7.

6.1.1.7.1. Os lances virtuais (via internet) ofertados antecipadamente 

pelos licitantes, previamente cadastrados no site do Leiloeiro 

Publico Oficial www.rjleiloes.com.br, conforme subitem 6.1.1.4 deste 

Edital, terao validade apenas para o dia e horario doleilao.

Os interessados ficam, desde ja, cientes de que os lances oferecidos 

via INTERNET nao garantem direitos ao participante em caso de 

insucesso do mesmo por qualquer ocorrencia, tais como, na conexao de 

internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 

software ou quaisquer outras ocorrencias. Desse modo, o interessado 

assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades tecnicas, nao 

sendo cabivel qualquer reclamagao posterior.

6.1.1.8.

0(s) lote(s) terao horario de fechamento dado pelo sistema, sendo 

certo que, caso seja dado novo lance nos ultimos minutes de 

encerramento, sera aberto urn novo prazo, descontado o tempo, para 

que todos os licitantes tenham oportunidade de efetuar novos lances.

6.1.1.9.
vi

6.2. Os interessados efetuarao LANCES virtuais (via internet),a partir do PRECO MINIMO 
DE ARREMATACAO (50% (cinquenta por cento) do valor da avaliagao, nos termos do art. 
63-C, §1^, da Lei 11.343/2006), constante deste Edital, considerando-se vencedor o 
licitante (comprador) que houver apresentado a MAIOR LANCE ACEITO pelo Leiloeiro 
Publico Oficial, implicando pleno conhecimento e aceita$ao dos termos do presente 
edital e de seus anexos.

6.3. Os licitantes poderao ofertar mais de urn lance para urn mesmo bem, 
prevalecendo sempre o MAIOR LANCE ofertado.

6.4. O Leiloeiro se reserva no direito de, constatada alguma irregularidade, voltar o 
referido lance dando igualdade de condigoes a todos os licitantes.

6.5. Uma vez aceito o lance, virtual (via internet), nao se admitira, em hipotese 

alguma, a sua desistencia por qualquer das partes, ficando o participante sujeito 

as sanfoes penais previstas na Lei n9 8.666/93.

6.6. No decorrer do certame, os lances deverao ser multiples de R$ 100,00 (cem 

reais), nao sendo aceitos valores inferiores e nemfracionados. O Leiloeiro podera 

determinar valores de incremento mmimo superior a R$ 100,00.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance superior ao ultimo valor ofertado.
«'U y* -
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6.8. Os licitantes apresentarao propostas ou lances distintos para cada bem, nos 
termos do art. 24, inc. II, da Lei n5 9.636/99.

6.9. Para os lotes de sucata veicular, caso tenham sido encerrados como deserto, e se 
houver interesse da Administragao, poderao ser incorporados a outro lote, 
passando os mesmos a ser avaliados pelo seu peso estimado.

7. DOJULGAMENTO

7.1. Sera considerado vencedor o lance ou proposta que, atendendo as exigencias 
deste Edital, apresentar melhor oferta, em reals.

8. DOS RECURSOS

8.1. Apos a divulga^ao do arrematante, qualquer LICITANTE podera, de forma 

imediata e motivada, durante o prazo de ate 30 (trinta) minutes contados do fim 

da sessao publica, manifestar sua intengao em recorrer contra decisao do leiloeiro 

atraves da assinatura de documento que comprove sua manifestagao, a ser 
disponibilizado pelo LEILOEIRO.
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8.2. Ao LICITANTE que tiver sua manifesta^ao de intengao de recurso aceita pelo 

Leiloeiro ou sua equipe de apoio, sera concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis 

contados da data de encerramento da sessao publica para apresentar as razoes 
de recurso, as quais devem ser dirigidas a SENAD e, necessariamente, entregues a 
Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens, e protocoladas no , ou 

enviadas ao e-mail, ate as 17 boras do dia certame, sob pena de preclusao.

8.3. Os recursos, devidamente motivados, devem ser apresentados por escrito, de 

forma legivel e assinados pelos representantes legais, ou procuradores com 

poderes especificos, devidamente constituidos.

8.4. Apos o prazo acima mencionado, no caso de interposi?ao de recursos, a SENAD 

divulgara aviso no portal, comunicando aos LICITANTES que as razoes recursais 

encontram-se a disposigao na Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de 

Bens, ate as 17 boras, para contrarrazoes no prazo de 5 (cinco) dias uteis, 
contados da comunicagao, sob pena de preclusao;

8.5. Realizada a analise das razoes e contrarrazoes de recurso, o Leiloeiro podera 

reconsiderar sua decisao, ou, no caso de manutengao da decisao, encaminhar o 
recurso a SENAD, devidamente informado, para deliberagao.

9. DA ARREMATACAO

9.1. No ato de arrematagao, para cada lote, por lance virtual (via internet), o sistema 

emitira boleto bancario no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da arrematagao 

do lote, a titulo de caugao, correspondendo esse montante, respectivamente, aos



v- t’- '■

5% (cinco por cento) relatives a COMISSAO devida ao Leiloeiro Publico Oficial, e 
aos 20% (vinte por cento), relatives a CAU^AO, pela arrematagao do bem 

propriamente dito.

9.2. No ato de arremata^ao, para cada lote, por lance presencial, o licitante vencedor 
(comprador) ou seu representante legal, munido da devida documentagao que 

comprove tal situagao, devera efetuar imediato recolhimento bancario, na forma 

deste edital, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da arrematagao do lote, 
correspondendo esse montante, respectivamente, aos 5% (cinco por cento) 
relatives a COMISSAO devida ao Leiloeiro Publico Oficial, e aos 20% (vinte por 
cento), relatives a CAU^AO, pela arrematagao do bem propriamente dito.

9.3. Cabe ao Leiloeiro Publico Oficial, por intermedio das ferramentas de tecnologia da 

informagao utilizadas, garantir a comprovagao do pagamento da caugao prevista 

nos subitens 9.1 e 9.2 deste Edital, nao eximindo o arrematante de comprovar o 

citado pagamento, quando exigido, sob pena de responder as penalidades 

previstas no item 14 deste Edital.

9.4. 0 valor caucionado pelo licitante vencedor sera utilizado para complementagao 

do prego a vista.

9.5. Durante a realizagao do Leilao, fica proibida a cessao a qualquer titulo dos direitos 

adquiridos pelo arrematante.

9.6. As documentagoes (nota de arrematagao e auto de leilao) serao emitidas em 

nome do arrematante, nao se admitindo, em hipotese alguma, a interferencia de 
terceiros ou troca de nomes.

9.7. 0 ARREMATANTE nao podera desistir da compra sob quaisquer pretextos, 
respondendo, se assim o fizer, na forma dos artigos 417 e seguintes do Codigo 

Civil, estando o mesmo ainda sujeito as sangoes penais previstas na Lei n? 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sem prejufzo das penalidades previstas no item 14 deste 

Edital.

9.8. Os documentos para consolidar a arrematagao sao os mesmos exigidos para 

participar da licitagao.

10. DA ATA

10.1. Sera elaborada no leilao ata circunstanciada contendo, para cada bem 

arrematado, o valor de arrematagao, valor pago no ato do leilao e dados do(s) 
arrematante(s), bem como os trabalhos de desenvolvimento na licitagao, em 

especial, os fatos relevantes.

10.2. A Ata do Leilao informara a nao ocorrencia de lance para o bem, se for ocaso.
V* !*•>

10.3. A ata sera assinada, ao fim do certame, pelo presidente ou outro membro da 

Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens, pelo Leiloeiro e licitantes



presentes que desejarem.

11. DA HOMOLOGAgAO E ADJUDICACAO

11.1. 0 Leiloeiro Publico Oficial encaminhara o processo com a Ata do Leilao Publico e 
demais pe^as do certame licitatorio a Comissao Permanente de Avaliagao e 
Alienagao de Bens, que deliberara sobre a validade dos procedimentos e os 
homologara e adjudicara o bem ao arrematante ou, se for o caso, aquele que, na 

forma da Lei, convocado para efetuar os pagamentos devidos, referidos no item 

12 deste Edital.

11.2. 0 resultado oficial do leilao publico sera divulgado, pelos mesmos meios em que 

se procedeu a divulga^ao deste edital.

12. DO PAGAMENTO

12.1.0 arrematante substituira ou complementara a cau?ao de que trata os subitens 

9.1 e 9.2 deste Edital, impreterivelmente, ate as IShOOmin (horario local) do dia 

util subsequente ao certame, por deposito em dinheiro, ou transferencia, para a 
conta corrente de titularidade do Leiloeiro Publico Oficial, RUDIVAL ALMEIDA 

GOMES JUNIOR, CPF: 606.650.765-68, Banco: 104 - CAIXA, Ag: 3790, Op: 001, 
Conta Corrente: 21487-9, conta exclusiva do Leilao n^ 105/2021 - 

FUNAD/SENAD/MJ, no valor total de arrematagao, em qualquer situagao, 
acrescido de 5% (cinco por cento), correspondente a comissao do Leiloeiro 

Publico Oficial.

12.1.1. A devolugao da caugao, bem como a entrega e liberagao do lote arrematado, 
estarao condicionadas a confirmagao da operagao bancaria de que trata o 

subitem 12.1 deste Edital.

12.1.2. Sendo o deposito, em dinheiro ou transferencia eletronica, para conta 

corrente informada, o arrematante devera apresentar o respective 

comprovante da operagao bancaria, devidamente autenticado, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, sujeita, ainda, a confirmagao junto a instituigao 

financeira respectiva.

12.2. Apos a confirmagao da operagao bancaria descrita no subitem anterior, sera 

lavrada a respectiva nota de venda em leilao (recibo definitivo/fatura de leilao), 
discriminando o valor de venda (arrematagao) e o valor de 5% (cinco por cento) 
relative a comissao do Leiloeiro Publico Oficial.

12.3.0 arrematante (comprador) assume inteira responsabilidade, tanto na esfera 

civel quanto na penal, relativamente as perdas e danos ocasionados em 

decorrencia de eventual devolugao de cheques dados em pagamento e/ou 

caugao, ensejando o ajuizamento do devido processo legal.
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13. DA ENTREGA DO BEM

13.1. A entrega do bem ao arrematante dar-se-a em contra recibo do leilao, tambem 

Ihe sendo entregue, somente naquela oportunidade, o respective "PROCESSO DE 

TRANSFERENCIA DE BENS DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS/FUNAD", unices 
dobumentos a serem repassados ao arrematante, conforme abaixo discriminado:

13.1.1. COM DIREITO A DOCUMENTA£AO: termo de transferencia de bens (para 

ativos do FUNAD), documentos emitidos pelo Poder Judiciario (para outros 

bens) e nota de venda do Leiloeiro Publico Oficial.

13.1.2. SEM DIREITO A DOCUMENTACAO - SUCATA: termo de transferencia de 

bens (para ativos do FUNAD), documentos emitidos pelo Poder Judiciario 

(para outros bens) e nota de venda do Leiloeiro Publico Oficial.

13.2. p,arrematante dispora do prazo de ate 10 (dez) dias, a contar da data do leilao, 
para efetuar a retirada/remogao do lote arrematado de seu local de 

armazenamento, isento de quaisquer onus a titulo de estadia, guarda e 
conservagao. Findo esse prazo, as despesas dessa natureza, caso devidas, 
correrao por sua conta ate o momento de retirada do bem.

13.3. Ainda que cumpridas as demais exigencias deste edital, a nao retirada dos bens 
dos recintos dos armazenadores no prazo de ate 20 (vinte) dias corridos, contados 

a partir da data da arremata^ao, implicara declaragao tacita de abandono, 
retornando o bem ao patrimonio do FUNAD, independentemente de 

comunicagao, para ser leiloado em outra oportunidade.

13.4.0s lotes arrematados deverao ser retirados na sua totalidade, nao sendo 

reservado ao arrematante o direito a retirada parcial dos mesmos e abandono do 
restante.

13.5. Nao sera fornecido qualquer tipo de equipamentos ou mao de obra para a 
retirada dos bens.

13.6. As despesas com a remogao dos bens dos locais onde se encontram, conforme 

informado no subitem 5.2. deste Edital, correrao por conta exclusiva dos 
arrematantes.

a

14. DAS PENALIDADES

14.1. Estarao sujeitas as sangoes e penalidades previstas na Lei 8.666/1993 e suas 
alteragoes todas as pessoas fisicas e jun'dicas que participarem do leilao.

14.2.0 nao pagamento da caugao, ressalvadas as situagoes decorrentes de caso 

fortuito ou forga maior, na forma da lei, devidamente comprovadas e aceitas pela 

Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens, configurara a 
DESISTENCIA TACITA do arrematante, relativamente ao lote leiloado, importando, 
nos casos de arrematagao presencial ou virtual (via internet), na obrigagao do
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recolhimento do valor de desistencia, conforme subitens 9.1 e 9.2 deste Edital, 
cujos valores serao incorporados ao FUNAD e ao Leiloeiro Publico Oficial, 
respectivamente correspondendo a 20% (vinte por cento) a titulo de cau^ao e 5% 

(cipco por cento) a titulo de comissao do Leiloeiro Publico Oficial, permanecendo 

o bem como patrimonio do FUNAD a ser novamente leiloado em momento 

oportuno.

14.3. Ao comprador que desistir do lote arrematado nao cabera devolugao do 

recolhimento da cau^ao de 25% (vinte e cinco por cento) da arrematagao do lote, 
estando o mesmo ainda sujeito as sangoes penais previstas na Lei n^ 8.666, de 21 

dejunho de 1993.

14.4. No caso de nao recolhimento do bem, conforme item 13.3 deste Edital, havera a 
perda de todos os valores ja despendidos pelo arrematante/comprador, 
ressalvadas as situagoes decorrentes de caso fortuito ou forga maior, na forma da 

lei, devidamente comprovadas e aceitas pela Comissao Permanente de Avaliagao 

e Alienagao de Bens.

14.5. Na hipotese do nao adimplemento do pagamento pelo bem arrematado, alem 

da^rescisao de pleno direito da Compra e Venda ajustada, com perda do caugao 

pago, o ARREMATANTE ficara sujeito a multa convencional de 10% (dez por cento) 
do prego da venda, se a SENAD ingressar em juizo para reaver a posse do bem 

arrematado, respondendo tambem por despesas judiciais e honorarios 

advocaticios, estes correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

14.6. 0 arrematante que deixar de cumprir os dispositivos contidos neste Edital, sera 

considerado inadimplente bem como submetido as sangoes administrativas 

previstas nos incisos I e II, do art. 87 da Lei 8.666, de 1993, ficando este obrigado a 
pagar o valor da comissao devida ao Leiloeiro e ainda sujeito as penalidades 
indicadas na Lei 8.666 de 1993.

14.7. As san?6es previstas sao aplicaveis tambem as empresas e aos profissionais que 

tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao ou 

demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administra^ao Publica 

em virtude de atos ilicitos praticados conforme art. 88, inciso II da Lei 8.666, de
.! 1993.

14.8. Sao aplicaveis, ainda, as sangoes previstas na Segao III, do Capitulo IV, da Lei r\q 
8.666, de 1993, que trata dos Crimes e das Penas.

15. DAS DISPOSigOES FINAIS

15.1. A descrigao dos bens se sujeita a esclarecimentos no curso do leilao, na fase de 

lances virtuais, para elimina^ao de distorgoes, acaso verificadas.

15.2.'A'Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens, por intermedio do 

seu Presidente, podera, por motives justificados, retirar do Leilao qualquer

vi
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dos bens, situagao esta que devera ser consignada em ata.

15.3.0 Leiloeiro Publico Oficial e a Secretaria Nacional de Polfticas sobre Drogas - 
SENAD, NAO SE RESPONSABILIZAM POR DEBUGS DE QUALQUER NATUREZA, no 

que tange a documentagao vencida, impostos, multas, taxas etc., incidentes sobre 

os bens, sendo que os debitos existentes, divulgados ou nao, no momento do 

leilao, pelo Leiloeiro Publico Oficial, e constando ou nao do edital, ou do cataiogo 

e/bu da nota de venda em leilao (recibo definitivo/fatura de leilao), atualizados 

ou nao, SAO DE CARATER MERAMENTE INFORMATIVO e ficarao, exclusivamente, 
sob a responsabilidade dos arrematantes (compradores). SENDO ASSIM, A 

VERIFICACAO DESSES DEBITOS TORNA-SE ESSENCIAL, NAO CABENDO 

RECLAMACOES POSTERIORES A REALIZACAO DO CERTAME.

15.4. A Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens informa ao(s) 
arrematante(s) que em conformidade com o art. 61, §13, complementado pelo 

art. 63-C, §59, ambos da Lei n? 11.343/2006, com a redagao dada pela Lei 13.886, 
de 26 de agosto de 2019 "no alienagao de veiculos, embarcagdes ou aeronaves, a 
autoridade de transito ou o orgao de registro equivalente procedera a 
regularizagao dos bens no prazo de 30 (trinta) dias, ficando  o arrematante  isento  

do pagamento  de multas,  encargos  e tributos  anteriores,  sem prejulzo  de 

execugao  fiscal  em relagao  a a antigo  proprietario" .

15.5. A Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens e a Secretaria 

Nacional Polfticas sobre Drogas - SENAD, nao se enquadram na condigao de 

fornecedores, intermediarios, ou comerciantes, sendo aqueles, meros 

mandataries, ficando EXIMIDOS de eventuais responsabilidades por defeitos ou 

vfeios ocultos que possam existir nos termos do art. 663 do Codigo Civil Brasileiro, 
bem como de qualquer responsabilidade em caso de evicgao(art. 448 do 

CodigoCivil Brasileiro) e ou tributaria, relativamente aos bens alienados (vendidos).

15.6. Correra por conta dos arrematantes a transferencia dos bens (veiculos) 
adquiridos, o pagamento de quaisquer taxas de transferencia e a habilitagao dos 
bens arrematados as finalidades a que se destinam, alem da multa de averbagao e 
inspegao ambiental, se incidentes, NO PRAZO MAXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, 
CONTADOS DA DATA DA ARREMATAQAO, ficando o Leiloeiro Publico Oficial e a 
Secretaria Nacional de Polfticas sobre Drogas/SENAD, ISENTOS de toda e qualquer 
situagao ou responsabilidades decorrentes.

15.7. Caso sejam exigidas copias autenticadas, estas despesas de eventual 
desarquivamento do processo e autenticagao das copias correrao por conta do 

arrematante.

15.8. Para a transferencia de propriedade de bens (veiculos), o arrematante devera 

requerer, junto ao orgao de transito competente (Coordenadoria do Renavam), o 
numero do CRV-Certificado de Registro de Vefculo (2? Via do CRV), conforme 

orientagoes do DENATRAN-Departamento Nacional de Transito.

15.9. Aos arrematantes dos bens constantes do anexo I deste Edital, cabera o



pagamento de IPVA proporcional, incidente sobre o veiculo apos a data do leilao, 
bem como outras taxas, caso devidas e; ainda, o recolhimento do Impost© sobre 

Operates Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Services 
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunica?6es-ICMS 

correspondente, antes da sua retirada do patio onde se encontram, caso 

incidentes.

15.10. A demora decorrente de outro orgao na desvinculagao/retirada de quaisquer 
onus sobre o veiculo nao enseja motivo para cancelamento da arrematagao.

15.11. Nao sera devido qualquer reembolso ao arrematante decorrente de onus que 

este opte por arcar sobre veiculo. No que tange a entrega dos veiculos livres de 

onus e desembaragos, o Leiloeiro e a Comitente apenas solicitarao aos orgaos 

responsaveis pelos onus que realizem a retirada destes.

15.12. 0 arrematante deve periodicamente consultar no site do DETRAN se todos os 
onus que nao Ihe sao devidos, e que recaem sobre os veiculos por ele 

arrematados, foram retirados.

15.13. Para consultar no site do Detran sao necessaries a placa e o numero RENAVAM 

dos veiculos arrematados, fornecidos pelo leiloeiro.

15.14. Em caso de devolugao de lote arrematado, por motivo de caso fortuito ou 

forga maior, devidamente comprovado, antes da apresentagao da prestagao de 

contas, a ser realizado pelo Leiloeiro Publico Oficial, este devera ressarcir ao 

arrematante, apos deferimento previo da Comissao Permanent© de Avaliagao e 
Alienagao de Bens e definitive da Secretaria Nacional de Poh'ticas sobre 

Drogas/SENAD,ovalorpagopelaarrematagaoeopercentualatitulodecomissao (5% do 

valor de arrematagao). Se posterior aquela prestagao de contas, a Secretaria Nacional de 
Poh'ticas sobre Drogas/SENAD podera ressarcir o valor pago pela arrematagao, devendo, 
nesse caso, o Leiloeiro Publico Oficial restituir a comissao paga.

15.15. O Presidente da Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens 
podera, no interesse publico, revogar o leilao, parcial ou totalmente, devendo, no 

caso de ilegalidade, anula-lo, a qualquer momento, em despacho fundamentado, 
quer de oficio, quer mediante fundamentada provocagao de terceiros.

15.15.1. Na hipdtese de anulagao, nao tera o arrematante direito a 
restituigao do valor pago a titulo de caugao e da comissao do Leiloeiro 

Publico Oficial, se houver, de qualquer forma, concorrido para a pratica da 

ilegalidade.

15.15.2. Da decisao anulatoria ou do ato de revogagao, referidos no subitem 

15.15, cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data da 

intimagao daqueles atos, o qual devera ser interposto diretamente a 
Secretaria Nacional de Poh'ticas sobre Drogas, por intermedio do Presidente 

da Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens.
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15.16. Os prazos aludidos neste edital so se iniciam e vencem em dias de expediente 

da Secretaria Nacional de Poh'ticas sobre Drogas/SENAD.

15.17. Nao havendo expediente no dia marcado para o im'cio do leilao, o mesmo sera 

levado a efeito, no primeiro dia util seguinte, mantidos, porem, o mesmo horario 

e local.

15.18. 0 Leiloeiro Publico Oficial efetuara a prestagao de contas do presente certame 

a Comissao Permanente de Avaliagao e Aliena^ao de Bens, no prazo de ate 20 

(vinte) dias, contados a partir da data de sua realiza^ao, fazendo-se mengao a 
realizagao de todas as atividades.

15.19. Todos que participarem desta licitagao estarao sujeitos as sangoes, as penas, as 
condigoes e aos prazos previstos na Lei n^. 8.666/93 e suas alteragoes, sem 

prejuizo de outras indicadas em leis especificas.

A415.20. Informagoes adicionais, relativas ao evento, serao prestadas pela Comissao 

Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens, em horario comercial nos 
telefones (71) 3116-0120 ou, ainda, pelo Leiloeiro Publico Oficial Rudival Almeida 

Gomes Junior, no(s) telefone(s): (71) 98146-8452/3327-2999.

15.21. E facultada ao Leiloeiro e a autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, 
a promogao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao 

do processo.

15.22. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Permanente de Avaliagao e 
AlienagaodeBens, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da data do 
apontamento da omissao.

15.23. Copias deste instrumento convocatorio e seu anexo poderao ser obtidas pelos 
interessados no escritorio do Leiloeiro localizado no(a) Exclusivamente online no 

site do leiloeiro, no enderego eletronico www.rjleiloes.com.br, ou com a 
Secretaria Nacional de Poh'ticas sobre Drogas do Ministerio da Justiga e Seguranga 

Publica (Senad-MJGO), localizada na Esplanada dos Ministerios, BlocoT, Anexo II, 
29 Andar, Sala 213, Brasilia/DF, ou com a estrutura organizacional do Estado daBA, 
localizada no(a) Rua das Hortencias, Edf. Antonio F.Silvany, 247, 5^ andar, Pituba, 
Salvador-Ba, Comissao Permanente de Avaliagao e Alienagao de Bens, a partir da 

publicagao do extrato deste, no horario de expediente, ou ainda, por meio de 

via internet, dispomvel no seguinte enderego eletronico:acesso,
https://legado.iustica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/leiloes-
1/leiloes-em-andamento.

15.24. Fica eleito o foro da Comarca de Brasilia/DF, para discussao de eventuais litigios 

oriundos desta licitagao, com renuncia de qualquer outro, ainda que mais 
privilegiado.

Salvador, 28 de maio de 2021.
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ANEXO I - DO EDITAL
EDITAL DO LEI LAO N? 105/2021 

DECRigAO DOS VEICULOS 

ALIENAgAO DEFINITIVA! ii  -yi p

ESTADO DO
avaliac AoDESCRICAOOSA LOTE BEM

Estado 
Regular de 
Conserva?ao

HONDA/XRE 300 - ANO: 2009/2010 - PLACA: JSZ4449 - COMB: GASOLINA - 
CHASSIS: 9C2ND0920AR002672 - COR: BRANCA - RENAVAM: 195316797

10/2021 R$ 4.800,001
V'

Pessimo 
estado de 
conservagao

GM/CORSA SUPER - ANO: 1998/1998 - PLACA: JNQ5336 - COMB: GASOLINA 
- CHASSIS: 9BGSD68ZWWC719989 - COR: PRAIA - RENAVAM: 693809957

63/2021 R$ 2.800,002

VW / Modelo: GOL 1.0 - ANO: 2003/2003 - PLACA: HRY4137 - COMB: NAO 
INFORMADO - CHASSIS: 9BWCA05X53T185820 - COR: CINZA - RENAVAM: 
805363580

Pessimo 
estado de 
conserva?ao

10/2021 R$ 3.000,00,•3

FIAT / Modelo: PALIO WK ADVENTURE / Placa: JLL5379 / UF: BA / Munidpio: 
Palmeiras / Ano fabricagao: 2001 / Ano modelo: 2001 / Cor: BRANCA / 
Chassi: 9BD17309824027530 / Motor: 0424258 / RENAVAM: 763808725

Pessimo 
estado de 
conservagao

262/2021 R$ 4.500,004

GM / Modelo: ASTRA SEDAN CONFORT - ANO: 2004/2004 - PLACA: JQZ0662 
- COMB: ALCOOL/GASOLINA/GNV - CHASSIS: 9BGTS69W05B149219 - COR: 
BRANCA - RENAVAM: 839380283

Pessimo 
estado de 
conservagao

594/2020 R$ 4.500,005

VW / Modelo: GOL 1.0 - ANO: 2007/2007 - PLACA: AOR3420 - COMB: 
ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BWCA05W17P088393 - COR: PRAIA - 
RENAVAM: 916077225

Pessimo 
estado de 
conservagao

175/2021 R$ 5.000,006

v*
RENAULT /Modelo: LOGAN EXP 1016V - ANO: 2008/2008 - PLACA: JRP6727 

- COMB: ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 93YLSR1RH8J076937 - COR: PRETA - 
RENAVAM: 976823330

Estado 
Regular de 
Conservagao

594/2020 R$ 5.700,007

VW / Modelo: KOMBI - ANO: 2010/2010 - PLACA: NYL7921 - COMB: 
ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BWMF07XXBP018055 - COR: BRANCA - 
RENAVAM: 274760550

Pessimo 
estado de 
conservagao

594/2020 R$ 6.000,008

■! •

GM / Modelo: CORSA SEDAN - ANO: 2002/2002 - PLACA: KKU7433 - COMB: 
GASOL/GAS NAT VEICULAR - CHASSIS: 9BGXF19X02C147877 - COR: PRAIA - 
RENAVAM: 778452840

Pessimo 
estado de 
conservagao

175/2021 R$ 6.800,009

VW / Modelo: SAVEIRO 1.6 - ANO: 2002/2002 - PLACA: LVZ7173 - COMB: 
GASOLINA - CHASSIS: 9BWEB05X62P515753 - COR: PRAIA - RENAVAM: 
777626306

Pessimo 
estado de 
consen/agao

99/2021 10 R$ 6.800,00

GM/CLASSIC SPIRIT - ANO: 2008/2008 - PLACA: JRE7909 - COMB: 
ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 8AGSN19908R183560 - COR: BEGE - 
RENAVAM: 952825155

Estado 
Regular de 
Conservagao

63/2021 R$ 7.100,0011

GM / Modelo: ASTRA HB 4P ADVANTAGE / Placa: AUL6957 / UF: MG / 
Municipio: Toledo / Ano fabricagao: 2011 / Ano modelo: 2011 / Cor: PRAIA 
/ Chassi: 9BGTR48J0BB338181 / Motor: NAJ026393 / RENAVAM: 348502109

Estado 
Regular de 
Conservagao

262/2021 R$ 12.000,00,-12

AUDI / Modelo: A3 1.8 - ANO: 2004/2004 - PLACA: DRS9922 - COMB: 
GASOLINA - CHASSIS: 93UMB28L054003116 - COR: PRAIA - RENAVAM: 
843532785

Pessimo 
estado de 
conservagao

99/2021 R$ 12.000,0013

FIAT / Modelo: PALIO ATTRACTIV 1.0 - ANO: 2012/2012 - PLACA: OKK0591 - 
COMB: ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BD196271D2072074 - COR: PRETA - 
RENAVAM: 479029504

Estado 
Regular de 
Conservagao

v* li."
175/2021 R$ 18.500,0014

v -
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HYUNDAI SANTA FE V6 - ANO: 2008/2008 - PLACA: JSJ3955 - COMB: 
6ASOLINA - CHASSIS: KMHSH81DP9U426241 - COR: PRETA - RENAVAM: 
152789596

Estado 
Regular de 
Conservagao

594/2020 R$ 22.900,0015

v- i’-.".

VW/ SAVEIRO CE CROSS MA - ANO: 2017/2017 - PLACA: PKN3371 - COMB: 
ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BWLL45U2HP120415 - COR: BRANCA - 
RENAVAM: 1122113762

Perfeito 
Estado de 
Conservagao

532/2020 R$ 29.900,0016

TOYOTA / HILUX SWSRXA4FD - ANO: 2016/2016 - PLACA: PQQ1831 - COMB: 
DIESEL - CHASSIS: 8AJBA3FS0G0221395 - COR: BRANCA - RENAVAM: 
1079234680

Perfeito 
Estado de 
Conservagao

175/2021 R$ 105.300,0017
v- !*•

I / Modelo: M.BENZ 313CDISTREET C - ANO: 2018/2018 - PLACA: DFG2G08 - 
COMB: DIESEL - CHASSIS: 8AC906135KE159508 - COR: BRANCA - RENAVAM: 
1181235984

Perfeito 
Estado de 
Conservagao

262/2021 R$ 65.000,0018

Estado 
Regular de 
Conservagao

VOLVO/ VM 270 6X2R - ANO: 2012/2012 - PLACA: FFA7917 - COMB: DIESEL - 
CHASSIS: 93KP0R1C6DE137864 - COR: BRANCA - RENAVAM: 504050370'1$63/2021 R$ 72.000,00

CAMINHAO / Marca: VOLVO / Modelo: VM 260 6X2R / Placa: JRA8837 / UF: 
BA / Municipio: Alagoinhas / Ano fabricagao: 2007 / Ano modelo: 2007 / 
Cor: PRETA / Chassi: 93KP0E0C28E112054 / Motor: F1A017877 / RENAVAM: 
943364671

Estado 
Regular de 
Conservagao

262/2021 R$ 89.000,0020

V' FORD / Modelo: CARGO 2428 E - ANO: 2010/2010 - PLACA: NVN3010 - 
COMB: DIESEL - CHASSIS: 9BFYCEJX5BBB71491 - COR: PRATA - RENAVAM: 
273398440

Estado 
Regular de 
Conservagao

262/2021 R$ 98.000,0021

CAMINHAO / Marca: VW / Modelo: 24.280 CRM 6X2 / Placa: OKS9A76 / UF: 
BA / Municipio: Luis Eduardo Magalhaes / Ano fabricagao: 2012 / Ano 
modelo: 2012 / Cor: CINZA / Chassi: 953658244DR303466 / Motor: 
2093306A723304/ RENAVAM: 495988260 

Estado 
Regular de 
Conservagao

262/2021 R$ 135.000,0022



ANEXO II - DO EDITAL

EDITAL DO LEI LAO N5 105/2021

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE NAO VISITAgAO
,i -,i a :

Eu, .,nacionalidade:

estado tivH _______, inscrito(a) no CPF sob o n9

, DECLARO para os fins do LEILAO do EDITAL n.9 105/2021 que 

por deliberagao unica e exclusiva do declarante, o mesmo nao realizou da visita ao 

bem, conforme orientado no ITEM 5 do referido Edital, sendo de sua total 

responsabilidade e conhecimento as condigoes do bem, nao recaindo em nenhuma 

hipotese qualquer responsabilidade sobre o Estado ou argumento future quanto a nao 

visita^ao antecipada.
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ANEXO III-DO EDITAL

EDITAL DO LEILAO N5 105/2021

MODELO DE PROCURAgAO

V' •

OUTORGANTE:

OUTORGADO:
-V*

OBJETO: Representar a outorgante no LEILAO ng 105/2021

PODERES: Acompanhar os atos publicos do Leilao, neles manifestar-se, solicitar
. • i

esclarecimentos, consignar em ata que Ihe convier, bem como apresentar as 
impugnagoes e interpor os recursos previstos em lei. Formular ofertas e lances de 

pre^os com intuito de arrematagao, enfim, assinar todos os atos e quaisquer 
documentos indispensaveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandate junto 

a este orgao, relativamente a quaisquer das fases do Leilao n° 105/2021.
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Salvador/BA, de_de de
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(assinatura do OUTORGANTE)


