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Auditório do Presencial 
 
Auditório do Hotel Vitória, localizado na Rua João Rodrigues, 123 - 
Centro, Senhor do Bonfim - BA, CEP 48970-000. 
 

Visitação 

Os lotes poderão ser visitados nos 05 (cinco) dias úteis que 
antecedem a data de execução do respectivo leilão. Horário: 09:00 
às 12:00 e 14:00 às 17:00. 
 
Depósito 
 
Jacobina - situado na rodovia ba 131, km 5, lote 2, Parque 
Empresarial, Catuaba, Jacobina/BA, CEP: 44.700-000 
 

Agendamento de Retirada 
 
Os agendamentos dos lotes serão realizados SOMENTE de forma 
online, após o pagamento e compensação do boleto, o 
arrematante receberá um e-mail com o link do agendamento para 
que escolha o dia e horário da retirada do lote. 

 
Retirada 
 
A retirada dos lotes classificados como sucata aproveitável e 
inservível será disponibilizada a partir do 15º (décimo quinto) dia a 
contar da data da execução do respectivo leilão, desde que recaia 
em dia útil e perdurará pelo lapso temporal de 30 (trinta) dias, a 
contar da data inicial. 
  

Atenção! Informações Importantes: 
 
Poderão participar desta licitação qualquer pessoa jurídica que opere 
no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem, nos termos exigidos pela 
legislação vigente, para aquisição de sucatas e material inservível, cujo 
objeto social seja compatível e que atenda todas as exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, devendo ainda apresentar a 
Comissão de Leilão situada na sede do Órgão, nos dias 18 à 20 de 
março de 2020 nos horários: 09:00h às 12h00h e das 14h00h às 
17:00hs, as documentações conforme item 7 do Edital de Leilão. 
 

Os lotes deste leilão poderão sofrer alterações, após a realização 
da perícia e até o momento do leilão. Para cada lote, sobre o valor 
do lance incidirá: 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, 
pela organização, preparação, divulgação e conclusão do leilão | 
R$ 7,00 (sete reais) de taxa de boleto. 
 
Leia as informações completas no “Termo de Condições do Leilão”.  
 
Observação: 
*A retirada dos lotes ocorrerá mediante agendamento, dentro dos 
dias e horários estipulados. 
*A não retirada do bem dentro do prazo estipulado pela empresa 
vendedora implica em sanções conforme item 09 (nove). 
*Os veículos deverão ser removidos no estado em que se 
encontram, não sendo permitidos consertos no depósito. 
*A retirada do veículo será feita por conta e risco do arrematante, 
bem como mão-de-obra e equipamentos necessários.  
* Na retirada do (s) bem (ns) arrematado (s), o arrematante deverá 
respeitar e cumprir todas as normas internas de segurança 
estabelecidas pela empresa vendedora - no que se refere à 
utilização de veículo apropriado, pessoal devidamente identificado 
e portando todos os equipamentos obrigatórios de segurança 
estabelecidos pela legislação em vigor, não cabendo à empresa 
vendedora qualquer responsabilidade por acidentes que venham a 
ocorrer durante e em função das operações de carregamento e   
retirada. 

*No ato da retirada do (s) lote (s) agendado (s) o arrematante 
PESSOA FÍSICA deverá apresentar ORIGINAL e XEROX, para 
CADA VEÍCULO (LOTE) arrematado, conforme abaixo: 
*RG; 
*CPF; 
*Comprovante de residência (ou declaração de residência 
disponível no website do Detran/RJ, preenchida, assinada e datada 
pelo próprio arrematante);  
*Comprovante de pagamento da arrematação; 
*Quando o representante for advogado, cônjuge, ascendente ou 
descendente até 2º grau: Apresentar os seguintes documentos; 
cópia autenticada da procuração particular com firma reconhecida 
por autenticidade, original e cópia do documento de Identidade. 
CPF e comprovante de residência do procurador, cópia do 
documento de Identidade, CPF e comprovante de residência do 
outorgante, cópia da certidão de casamento, no caso de cônjuge, 
original e cópia do cartão de Identidade expedido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, no caso de advogado. 
*Quando a representação ocorrer por meio de procurador, cópia 
autenticada da procuração por instrumento particular com firma 
reconhecida em cartório, por autenticidade, devendo conter a 
especificação de que o outorgado possui autonomia para 
responder pelo veículo perante o DETRAN, com informações do 
veículo (placa e chassi ou placa e RENAVAM), original e cópia do 
documento de Identidade e do CPF do procurador. 
*No ato da retirada do (s) lote (s) agendado (s) o arrematante 
PESSOA JURÍDICA deverá apresentar ORIGINAL e XEROX, para 
CADA VEÍCULO (LOTE) arrematado, conforme abaixo: 
Extrato do CNPJ; 
*Contrato social (ou ato constitutivo equivalente); 
*Comprovante de pagamento da arrematação; 
*PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS na qual conste a 
firma do representante legal da pessoa jurídica reconhecida em 
cartório, por autenticidade. 
Em casos de CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO, o 
arrematante deve seguir o seguinte procedimento: 
Abertura de ficha de solicitação de cancelamento da arrematação e 
reembolso junto ao leiloeiro, informando o motivo, para análise e 
deferimento ou não do pedido; 
*Realização de vistoria com perito indicado pela vendedora, para 
verificação dos serviços executados; 
Apresentação de Notas Fiscais de peças e/ou serviços executados 
no veículo. 
 

Descrição: 
 

1. Lote de Sucata Inservível totalizando 33 veículos e 
aproximadamente 4.100 kg subdivididos em: 
 

LEVE A - 32 veículos - peso em média 100 kg totalizando 3.200 
kg 
LEVE B – 1 veículo - peso em média 900 kg totalizando 9.000 kg 
 
 
 

Avaliação: R$ 1.640,00 
 



SUCATAS INSERVÍVEIS: totalizando 33 veículos e aproximadamente 4.100 kg. 

LOTE MARCA/MODELO STATUS  TIPO  DEPÓSITO 

33.001 HONDA/NX 150 SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.002 FAN/HONDA SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.003 HONDA CB  300 SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.004 H/HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.005 H/HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.006 H/HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.007 HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.008 HONDA/CG 125 FAN KS SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.009 H/HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.010 H/HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.011 H/HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.012 H/HONDA CG TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.013 YAMAHA YBR SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.014 BULL MAXX SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.015 H/HONDA CG SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.016 H/HONDA CG SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.017 H/HONDA CG SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.018 H/HONDA CG SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.019 H/HONDA  BIZ 125 SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.020 DAFRA SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.021 H/HONDA SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.022 H/HONDA CG SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.023 H/HONDA CG SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.024 /HONDA CG 125 FAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.025 /HONDA CG 125 FAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.026 H/HONDA CG 150 FAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.027 H/HONDA CG SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.028 H/HONDA CG  150 TITAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.029 HONDA  CB 300 SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.030 HONDA/CG 125 TITAN ES SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.031 HONDA TITAN CG 150 SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

33.032 HONDA/CG 125 FAN SUCATA INSERVÍVEL  LEVE A JACOBINA 

34.001 GM/CORSA HATCH JOY SUCATA INSERVÍVEL  LEVE B JACOBINA 

 

 

 


