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EDITAL DE ALIENAÇÃO DE BENS 
 

LEILÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021 

  
 
 
OBJETO: A alienação para a venda de bens móveis, em virtude de haver se tornado antieconômicos e 
inservíveis para o Município, de propriedade deste, se tornado onerosos aos cofres públicos 
municipais, com as suas permanências, previamente avaliados com a fixação dos preços mínimos pela 
Comissão de Avaliação de Bens Móveis, comprovando o estado de conservação em que se encontram 
os referidos bens, conforme consta nos autos do Processo Administrativo e discriminado no ANEXO I. 
 
A sessão pública será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Sr. Rudival Almeida Gomes Junior, JUCEPE Nº 
07/065773-4, nos moldes do Decreto nº 21.981 de 1932 e conforme estabelecido no Contrato nº 
111/2021, Processo Administrativo nº 006/2021, Chamamento Público nº 005/2021. 
 
 
 
 

DATA: 18/10/2021 
HORÁRIO: 10:00 (horário vigente na Bahia). 
LOCAL: www.rjleiloes.com.br 
 
 
 
 
 
Ipiaú – BA, 01 de Outubro de 2021. 
 
 
 

Helvécio Orlando Cardoso de Araújo 
Presidente da Comissão de Avaliação de Bens 

Comissão Especial de Leilão 
Decreto nº 5.995/2021 

 
  

http://www.rjleiloes.com.br/
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EDITAL DE ALIENAÇÃO DE BENS 
LEILÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021 
 
A Comissão de Avaliação de Bens Móveis, do MUNICÍPIO DE IPIAU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o nº 13.701.651/0001-50, com sede a Rua Angelo Jaqueira, 1 - Centro, Ipiaú/BA, por ordem da Senhora Prefeita, 
torna público, que fará realizar licitação pública, na MODALIDADE DE LEILÃO, do tipo Maior Lance ou Oferta, no dia 
18/10/2021, às 10:00 horas, no Exclusivamente online pelo site www.rjleiloes.com.br, destinado à alienação de Bens 
Móveis, no estado em que se encontram. A presente licitação reger-se-á pelas normas e dispositivos da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizadas pelas Leis nº 8.883 de 08.06.94 e nº 9.648, de 27.05.99, devendo os 
interessados obter informações ao Leiloeiro Oficial o Sr. RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR, 07/065773-4, telefone: 71 
98211-2013, pelo site www.rjleiloes.com.br. e ainda no escritório na Av Luís Viana Filho, 6462, Empresarial Wall Street, 
Torre A - East, Sala 509, Patamares, Salvador/BA. CEP: 41.730-101 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A alienação para a venda de bens móveis, em virtude de haver se tornado antieconômicos e inservíveis 
para o Município, de propriedade deste, se tornado onerosos aos cofres públicos municipais, com as suas 
permanências, previamente avaliados com a fixação dos preços mínimos pela Comissão de Avaliação de Bens 
Móveis, comprovando o estado de conservação em que se encontram os referidos bens, conforme consta nos 
autos do Processo Licitatório e discriminado no ANEXO I. 
1.2. Os lotes de veículos com direito a documentação, que poderão voltar a circular em vias públicas, serão entregues ao 
arrematante, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito, vistorias e demais 
procedimentos para transferência do veículo que por ventura o DETRAN de domicílio do arrematante venha a exigir; 
1.3. O presente leilão tem por objetivo estabelecer procedimentos e normas a serem adotados na alienação bens móveis 
e veículos considerados inservíveis e de recuperação antieconômica para o uso dos órgãos e secretárias da Administração 
Pública do município de Ipiaú, conforme especificações contidas no anexo I deste Edital e visa arrematação dos lotes 
avaliados e classificados para o maior lance ofertado; 
1.4. Se houver a necessidade de reabertura do número do chassi (VIN) ou número do motor, todas as despesas ocorrerão 
por conta do Arrematante; 
1.5. Correrão por conta do arrematante eventuais despesas referentes à alíquota do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS, ou outro imposto quando exigidos por legislação específica; 
1.6. Fica sob responsabilidade do arrematante, posterior revisão técnica dos sistemas e peças dos veículos, antes de 
colocá-lo em circulação, a fim de verificar a funcionalidade dos sistemas e das peças do veículo por ocasião do seu registro 
e transferência; 
1.7. A descrição dos lotes estará disponível no Anexo I deste edital e no site www.rjleiloes.com.br. 
1.8. Os bens relacionados no anexo I serão vendidos e entregues no estado e condições em que se encontram e sem 
garantia, não cabendo ao leiloeiro e à comitente vendedora a responsabilidade por qualquer problema ou defeito que 
venha a ser constatado posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos bens licitados, pressupondo, 
o oferecimento de lances, o conhecimento das características e situação dos bens, ou o risco consciente do arrematante, 
não aceitando a respeito deles qualquer reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou 
extrínsecas, procedência ou especificação; 
 
2. LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO. 
2.1. A alienação realizar-se-á exclusivamente online no site do leiloeiro, com início das disputa dos lances no dia 
01/10/2021 a partir das 10:00 horas e encerramento dos lances no dia 18/10/2021  a partir das 10:00 horas. 
2.2. Local do Leilão: Site do Leiloeiro: www.rjleiloes.com.br. 
 
3. DA VISITAÇÃO E EXAME DOS BENS. 
3.1. A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados dar-se-á do dia 13/10/2021 até o dia 15/10/2021 nos locais 
abaixo discriminados, das das 08h às 11h e das 14h às 17h, devendo ser agendada com antecedência por meio do contato 
telefônico (73) 3313-2035. 
3.2. É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes sendo vedado o seu manuseio, experimentação, 
retirada/substituição de peças, etc.  
3.3. A visitação poderá ser feita nos pátios contratados abaixo, conforme indicado no lote: 
LOTES 01 ao 18 – Endereço: GARAGEM MUNICIPAL,  Avenida Lauro de Freitas, 1700, Ipiaú/BA, antiga ICPA, (Véiculos); 
LOTES 19 ao 24 – Endereço: Avenida Lauro de Freitas, 507, Ipiaú/BA, galpão da CEPAC, (Sucata de Móveis e Outros 
Materiais).  

http://www.rjleiloes.com.br/
http://www.rjleiloes.com.br/
http://www.rjleiloes.com.br/


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 13.701.651/0001-50 

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração  
Rua Ângelo Jaqueira n.º 01 - Centro, CEP 45570-000 Ipiaú-BA – Telefone: (73) 3313-2034 

 
 
 
 
 

Página 3 de 8 
 

3.4. É obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória aos interessados em realizar visitação dos lotes. 
3.5. Os interessados em realizar a visitação deverão estar portando documento de identidade oficial com foto. 
3.6. Não haverá visitação dos bens no dia da realização do leilão. 
3.7. As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estão disponíveis no portal do leiloeiro, www.rjleiloes.com.br.  
3.8. As fotos divulgadas no portal serão meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos 
bens. 
3.9. A alegação de que o estado de conservação do veículo na retirada após a arrematação não é o mesmo das imagens 
meramente ilustrativas, não ensejará no cancelamento da arrematação. 
 
4. DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
4.1. Este certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, 
do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 e da Instrução Normativa do DNRC nº 113/2010. 
4.2. Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei nº 10.406, de 2002, da Lei nº 9.784, de 1999, Lei nº 8.078, de 
1990, Lei 9.503, de 1997, Lei 13.160, de 2015, Decreto Municipal Nº 6.065/2021; e, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666 
DE 1993. 
4.3. Conforme orientação do corpo técnico, os lotes desta alienação foram criados de acordo com a classe, atentando para 
as caracteristicas de cada item, com a finalidade de contribuir com as melhores propostas para Administração Púbica, 
possibilitando uma otimização no processo de alienação e uma maior racionalidade nos custos e agilidade nos processos 
de baixa de bens, para que não ensejasse em prejuízo para o conjunto, em decorrência da fragmentação, perda da 
economia de escala, perda injustificável da celeridade do processo licitatório, excessiva pulverização de contratos, edição 
de muitos contratos de pequena expressão econômica e consequentemente as dificuldades de controle dela decorrentes. 
 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastro de Pessoa Física – CPF, pessoas físicas 
equiparadas a pessoas jurídicas para fins fiscais e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda, excluídos os menores de 18 anos não emancipados. 
5.2. As Pessoas Físicas deverão realizar o up load dos seguintes documentos no momento do cadastro no site 
do leiloeiro: 
a) RG e CPF ou CNH; 
b) Comprovante de endereço atualizado; 
c) Selfie segurando o documento de identidade ou CNH.  
5.3. As Pessoas Jurídicas deverão realizar o up load dos seguintes documentos no momento do cadastro no site 
do leiloeiro: 
a) Cartao de CNPJ; 
b) Contrato Social e última alteração ou documento equivalente; 
c) Comprvante de endereço atualizado; 
d) RG e CPF ou CNH do(s) sócio(s) administrador(es); e 
e) Selfie do Responsável pela empresa segurando o documento de identificação ou CNH. 
5.4. Os dirigentes e servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de IPIAU/ não poderão 
participar, direta ou indiretamente, na aquisição dos bens objeto deste Leilão, conforme o disposto no art.9º, 
inciso III, da Lei Federal n٥ 8.666/93. 
5.5. São impedidos de participar do leilão: 
5.6. Servidores da Prefeitura Municipal de Ipiaú, e parentes de servidores até o segundo grau; 
5.7. O leiloeiro, seus parentes até o segundo grau e membros de sua equipe de trabalho; 
5.8. Somente empresas cuja atividade seja de COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS poderão ofertar lances em lotes 
de veículos definidos com SUCATA. 
5.9. Não poderão participar do certame pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, 
sancionadas com as penas previstas nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8666/1993. 
5.10. A participação no leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos licitantes, das exigências e condições 
estabelecidas neste edital, sendo os casos omissos dirimidos pela Comissão de Leilão. 
5.11.   A cópia do Edital na íntegra poderá ser obtida na internet, no sítio https://doem.org.br/ba/ipiau e no sítio do leiloeiro 
oficial https:// www.rjleiloes.com.br.  
 
6. DOS LANCES 
6.1. Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo na modalidade ONLINE, os lances são realizados de 
forma online, por meio de acesso identificado, no site do leiloeiro após a data e horário estabelecidos no item 
2.1. 

https://doem.org.br/ba/ipiau
http://www.rjleiloes.com.br/
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6.2. O interessado deve efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, indicado no item 2.2, para anuência às 
regras de participação dispostas no site e obtenção de Login e senha, os quais possibilitarão a realização de 
lances em conformidade com as disposições deste edital. 
6.3. Os lances oferecidos ONLINE não garantem direitos ao participante em caso de recusa do leiloeiro, por 
qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas no sistema, da conexão de internet, linha telefônica ou 
quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta. 
6.4. A participação no leilão implicará na apresentação dos documentos listados no item 5.1 essenciais para a 
participação no leilão, que deverão ser enviados preeviamente no momento do cadastrado junto ao site. 
6.5. A não apresentação dos documentos especificados neste edital, na forma prevista no item 5.1 implicará na 
impossibilidade de ofertar lances até a sua devida regularização. 
6.6. Os lances mínimos indicados no Anexo I foram estabelecidos pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis.Só 
serão admitidos lances de valor igual ou superior ao indicado para cada lote de bens móveis. 
 
7. DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO 
7.1. Todos os Pagamentos serão efetuados diretamente ao leiloeiro, sendo: 
7.1.1 - O valor da arrematação, no ato do Leilão. Os arrematantes receberão e-mail imediatamente após a 
arrematação com o boleto bancário para a efetuar os pagamentos devidos. 
7.1.2 - 5,00 % (Cinco por cento) do valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro, no ato da arrematação, 
Os arrematantes receberão e-mail com o boleto para pagamento imediatamente após a arrematação, ficando a 
Prefeitura de IPIAU/BA isenta de qualquer pagamento. 
7.2. O preço de arrematação será o lance mais alto, observado o preço mínimo estabelecido, para o qual o 
sistema fechará a venda, após recebidas todas as propostas de todos os interessados durante o encerramento 
do Leilão. 
7.3. O não pagamento do valor do lance e da comissão do leiloeiro no prazo fixado neste edital acarretará as 
penalidades legais além de multa de 30% sobre o valor da arrematação em favor do Comitente e mais os valores 
devidos ao leiloeiro. 
7.4. Havendo incidência de quaisquer impostos e/ou taxas sobre os bens o pagamento será de responsabilidade 
do arrematante. 
7.5. No caso de desistência por parte do arrematante, será devido o pagamento da multa de 30% e o valor pago 
a título de comissão do leiloeiro, tais valores não serão devolvidos. A desistência acarretará, também, a perda 
do direito sobre o bem arrematado, podendo a comitente vendedora dar ao lote o destino que melhor lhe 
convier. 
7.6. A comissão do leiloeiro será devida a partir da arrematação e independemente do pagamento parcial ou 
não pagamento do lance, ou de desistência da compra, e poderá ser exigida, inclusive judicialmente, pelos meios 
de cobrança previstos na legislação de regência, sem prejuízo de denúncia criminal e execução judicial contra o 
arrematante. 
7.7. Realizado o pagamento total do(s) lote(s) arrematado(s), o arrematante poderá agendar e posteriormente 
retirar os bens diretamente com o comitente, no ato da retirada dos bens receberá a nota de arrematação. 
 
8. LIBERAÇÃO E ENTREGA DOS BENS 
8.1. A liberação dos bens e a entrega da Nota de Arrematação será efetuada pela Comissão de Avaliação de 
Bens Móveis deste Município, a partir do dia 25/10/2021. 
8.2. O MUNICIPIO DE IPIAÚ/BA , não prestará qualquer tipo de ajuda para retirada dos bens alienados, não se 
responsabilizando com despesas de transportes. 
8.3. O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua propriedade, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e § 
1º da Lei nº 9.503/97. 
8.4. Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo como 
pertencente ao MUNICIPIO DE IPIAÚ/BA , após a concretização da alienação. 
8.5. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma forma negociar o(s) 
seu(s) veículos(s) até a posse definitiva do licitante. Da mesma forma não será possível solicitar a alteração dos 
dados do arrematante após a arrematação, a Nota de Arrematação será emitida em nome do arrematante 
cadastrado no sistema e que ofertou os lances logado com seu login e senha. 
8.6. Os bens leiloados e arrematados deverão ser retirados entre os dias 25/10/2021 a 29/10/2021.                                      Findo este 
prazo, pagará o arrematante uma multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do lote arrematado, até o 
máximo de 20 (vinte) dias, quando perderá totalmente os direitos sobre os bens arrematados e os pagamentos 
já efetuados. 
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9. DA ATA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1. Será lavrada ata circunstanciada de tudo que ocorrer no Leilão, devendo ser obrigatoriamente assinada 
pelo Leiloeiro com certificação digital. 
9.2. Encerrada a sessão, o leiloeiro deverá apresentar no prazo de 5 (Cinco) dias úteis a prestação de contas e 
relatório final do leilão. A receita proveniente da alienação dos bens móveis será constituída pelos valores 
arrecadados com a venda dos diversos lotes, não se admitindo nenhum desconto. O repasse deste valor deverá 
ser realizado diretamente para conta corrente do Municipio de Ipiaú/BA  a ser designada pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Administração. 
 
10. DAS PENALIDADES 
10.1. A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita ao licitante a multa de 30% sobre o valor da 
arrematação e às seguintes penalidades indicadas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 1) Suspensão 
temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
de até 02 (dois) anos e 2) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
10.2. As sanções previstas no subitem 10.1 são aplicáveis também aos licitantes que se envolvam na prática de 
atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. O MUNICIPIO DE IPIAÚ/BA  se reserva o direito de adiar, revogar ou anular a licitação, sem que do seu ato 
assista aos licitantes direito a qualquer indenização, ou ainda, retirar do leilão qualquer lote antes, durante e 
após o leilão, caso seja constatada alguma irregularidade. 
11.2. Os bens mencionados no Anexo I serão vendidos no estado de conservação e condição em que se 
encontram, pressupondo-se ter sido previamente examinados e conhecidos pelos licitantes, por ocasião do 
Leilão, não se responsabilizando o comitente vendedor, bem como o Leiloeiro, pela qualidade, vícios e/ou 
defeitos ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. 
11.3. Os interessados deverão tomar conhecimento junto ao Departamento de Trânsito do Estado da existência 
de multas e de emplacamento em atraso dos veículos que pretendem arrematar, a fim de obterem pleno 
conhecimento do valor a ser pago por ocasião da transferência daquele para seu nome. 
11.4. Cabem aos arrematantes todas as despesas sobre a retirada dos bens nos depósitos, bem como 
regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de multas, taxas, encargos, 
remarcação de chassi e motor, transportes, remoção, montagem e desmontagem e outros que porventura 
venham ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e outras despesas cobradas a qualquer título, 
vencidas ou vincendas. 
11.5. O Arrematante declara para todos os fins de direito que tem pleno conhecimento que o Leiloeiro é apenas 
um intermediador da venda e não poderá responder por quaisquer vícios ocultos ou não, nem sobre a qualidade 
dos bens entregues, nem tão pouco por eventuais necessidades de baixas de gravames e/ou restrições que 
pesem sobre o veículos, tendo em vista que os bens são de propriedade do comitente e apenas este tem 
condições de solucionar tais pendências. 
11.6. A interposição de recurso quanto ao resultado do LEILÃO deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação, 
sendo avaliada em conjunto com a Comissão de Avaliação de Bens Móveis e o Leiloeiro, bem como a Geral do Munícipio 
de IPIAÚ, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata do LEILÃO. 
11.7. A participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes das exigências e 
condições estabelecidas no presente Edital. Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro. 
11.8. Ficam os arrematantes cientes, desde já, que são responsáveis pela regularização física dos veículos e apresentação 
dos mesmos para inspeção veicular obrigatória (vistoria) junto ao DETRAN, necessária à transferência de propriedade. Toda 
e qualquer correção, reparo, remarcação de chassi, reposição de motor, alteração de cor, vistoria e /ou regularização de 
KIT GÁS (GNV), adaptação, retificação exigida pelo órgão de trânsito para realização da vistoria obrigatória ou qualquer 
divergência com relação ao KM registrado no odômetro do veículo e necessidade de correção para fins de transferência de 
propriedade, será de inteira responsabilidade dos arrematantes, respondendo estes também pelos atrasos, multas e /ou 
custos decorrentes dessas intervenções. 
11.9. Fica certo que as fotografias dos lotes divulgadas na internet ou exibidas durante o leilão por meio do sistema de 
imagens são meramente ilustrativas e não liberam o participante de uma análise mais detalhada que deverá ser feita com 
visitação pelos interessados no local onde se encontram os lotes. 
11.10. As taxas e emolumentos porventura devidos pela transferência dos bens arrematados correrão por conta exclusiva 
do arrematante, inclusive quanto à transferência da titularidade dos veículos junto ao DETRAN/BA. 
11.11. A Prefeitura Municipal de Ipaú, por meio da Comissão de Leilão, poderá a qualquer tempo por motivos justificados, 
em atendimento à conveniência administrativa e ao interesse público, retirar do leilão qualquer um dos lotes ou parte dos 
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lotes descritos neste Edital. 
11.12.  O Municipio de Ipiáu/Ba, não se responsabilizará por eventuais danos causados a usuários dos bens arrematados, 
bem como não oferecerá garantia dos mesmos, tendo em vista serem apregoados no estado de conservação em que se 
encontram. 
11.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Leilão. 
 
12. DO FORO 
12.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Ipiaú/ba, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
 
 
 
IPIAU/BA, 01 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Helvécio Orlando Cardoso de Araújo 
Presidente da Comissão de Avaliação de Bens 

Comissão Especial de Leilão 
Decreto nº 5.995/2021 

 
 
 
 
 
 

Rudival Almeida Gomes Junior 
Leiloeiro Oficial 
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ANEXO I 
RELAÇÃO DE BENS E MATERIAL A SEREM LEILOADOS  

 

LOTE MATERIAIS A ALIENAR AVALIAÇÃO 
DÉBITOS  
DETRAN 

1  
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX - ANO: 2008/2009 - PLACA: JRU5860 - COMB: 
ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BD11940591057292 - COR: PRATA - 
RENAVAM: 990368335 

R$ 4.500,00 R$ 170,26 

2  
FIAT/UNO MILLE ECONOMY - SEM MOTOR - ANO: 2008/2009 - PLACA: 
JRU8181 - COMB: ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BD15802A96193049 - 
COR: BRANCA - RENAVAM: 111119855 

R$ 2.200,00 --------------- 

3  

I/M.BENZ313CDI SPRINTERM - ANO: 2007/2008 - PLACA: JRD4414 - 

COMB: DIESEL - CHASSIS: 8AC9036728A980399 - COR: PRATA - 
RENAVAM: 966559991 

R$ 16.000,00 R$ 1.475,43 

4  

VW/COMIL VERSATILE I - ANO: 2002/2002 - PLACA: JOP8847 - COMB: 
DIESEL - CHASSIS: 9BWRF82W52R222897 - COR: BRANCA - RENAVAM: 
804281190 - OBS: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / GRAVAME - O 
ARREMATANTE DECLARA TER CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE AGUARDAR 
180 DIAS PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO DESTA RETRIÇÃO 

R$ 3.900,00 R$ 138,24 

5  

VOLKS/COMIL SVELTO U - ANO: 2002/2002 - PLACA: JOP8817 - COMB: 
DIESEL - CHASSIS: 9BWRF82W72R221055 - COR: BRANCA - RENAVAM: 
804280860 - OBS: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / GRAVAME - O 
ARREMATANTE DECLARA TER CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE AGUARDAR 
180 DIAS PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO DESTA RETRIÇÃO 

R$ 6.000,00 --------------- 

6  

VW/COMIL VERSATILE I - ANO: 2002/2002 - PLACA: JOP8827 - COMB: 
DIESEL - CHASSIS: 9BWRF82W02R224038 - COR: BRANCA - RENAVAM: 
804280959 - OBS: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / GRAVAME - O 
ARREMATANTE DECLARA TER CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE AGUARDAR 
180 DIAS PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO DESTA RETRIÇÃO 

R$ 6.000,00 --------------- 

7  
M.BENZ/OF1418 MAXIBUS UR - ANO: 2008/2009 - PLACA: JRX4111 - 
COMB: DIESEL - CHASSIS: 9BM3840679B631318 
- COR: BRANCA - RENAVAM: 175460035 

R$ 4.900,00 --------------- 

8  
VOLKS/COMIL SVELTO U - ANO: 2002/2002 - PLACA: JOP8807 - COMB: 
DIESEL - CHASSIS: 9BWRF82W62R221080 - COR: BRANCA - RENAVAM: 
804057117 

R$ 6.000,00 --------------- 

9  
VOLKS/COMIL SVELTO U - ANO: 2003/2003 - PLACA: JOP8808 - COMB: 
DIESEL - CHASSIS: 9BWRF82W83R304639 - COR: BRANCA - RENAVAM: 
804463905 

R$ 6.000,00 --------------- 

10  
MARCOPOLO/VOLARE A8 ON - ANO: 2002/2003 - PLACA: JOP8414 - 
COMB: DIESEL - CHASSIS: 93PB05B303C009008 
- COR: BRANCA - RENAVAM: 798030852 

R$ 4.900,00 --------------- 

11  
MARCOPOLO/VOLARE W8 ON - ANO: 2008/2009 - PLACA: JRZ6646 - 
COMB: DIESEL - CHASSIS: 93PB12E3P9C028626 
- COR: BRANCA - RENAVAM: 120440261 

R$ 6.800,00 R$ 789,04 

12  
M. BENZ/OF1418 MAXIBUS UR - ANO: 2008/2009 - PLACA: JRX 6093 - 
COMB: DIESEL - CHASSIS: 9BM3840679B633931 
- COR: BRANCA - RENAVAM: 117179817 

R$ 3.800,00 R$ 1.071,29 

13  
MARCOPOLO/VOLARE V8 ON - ANO: 2008/2009 - PLACA: JSC 1494 - 
COMB: DIESEL - CHASSIS: 93PB26G309C028628 
- COR: BRANCA - RENAVAM: 134852052 

R$ 6.800,00 R$ 8,08 

14  
SUCATA REAPROVEITAVEL MARCOPOLO/VOLARE V8 MO - ANO: 
2009/2009 - PLACA: JSX3645 

R$ 3.000,00 --------------- 

15  SUCATA FERROSA CARAVAN R$ 100,00 --------------- 

16  
MOTONIVELADORA HWB JEFFREY/DRESSER, Nº 1033 SÉRIE ZB - ANO: 
1981 - COMB: DIESEL 

R$ 17.000,00 --------------- 

17  MOTONIVELADORA VOLVO G710, Nº: 500144 - ANO: 2003 - COMB: R$ 27.000,00 --------------- 
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DIESEL 

18  PÁ CARREGADEIRA VOLVO, L50/L70D 14000, Nº: 70165 - COMB: DIESEL R$ 35.000,00 --------------- 

19  SUCATA DE CADEIRAS ESCOLARES R$ 100,00 --------------- 

20  SUCATA DE MATERIAL HOSPITALAR: BALANÇAS E  OUTROS R$ 300,00 --------------- 

21  
SUCATA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MÁQUINA COPIADORA DE 
GRANDE PORTE 

R$ 1.000,00 --------------- 

22  
SUCATA DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO: GELADEIRAS, FREEZER, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOUROS ETC 

R$ 3.000,00 --------------- 

23  
SUCATA DE MATERIAL DIVERSO: TV, APARELHO DE SOM, FAX, TEEFONES, 
DVD, VIDEO CASSETE, LIQUIDIFICADOR, MICROONDAS ENTRE OUTROS 

R$ 600,00 --------------- 

24  SUCATAS DIVERSAS DE MÓVEIS EM GERAL, ARMÁRIOS,  ETC R$ 500,00 --------------- 

TOTAL GERAL R$ 165.400,00  
 
 
Obs.: Valores dos débitos são meramente informativos, não cabendo ao arrematante solicitar de eventual diferença que 
venha ser constatada no momento da regularização. 
 
 
 
 
IPIAU/BA, 01 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helvécio Orlando Cardoso de Araújo 
Presidente da Comissão de Avaliação de Bens 

Comissão Especial de Leilão 
Decreto nº 5.995/2021 

 


