LEILÃO DE CARROS E MOTOS
FSA01.21 E SSA03.21
Dia: 08 de Abril de 2021, às 09:00h na modalidade eletrônica ON-LINE: www.nordesteleiloes.com.br

VISITAÇÃO:

d) Comprovante de Residência

Dias: 31 de março de 2021 e 01,05,06,07 de abril de 2021 (em dias
úteis)
Horário: 09:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h
DEPÓSITOS:
Feira de Santana – Avenida Eduardo Froes da Mota, 2221, Caseb,
Feira de Santana/Ba – CEP: 41.490-340

PESSOA JURÍDICA (ORIGINAL E CÓPIA):
a) CNPJ (dentro da validade do documento);
b) Cópias do Ato Constitutivo;
c) Documento do reboque e CNH do condutor.
d) Comprovante de Residência;
e) Documento de identificação com foto (RG ou CNH) do
representante Legal.

Salvador (Barros reis II) – Av. Martiniano Bonfim, nº 09, Retiro,
(Próximo a garagem empresa Cidade Sol) CEP: 41.150-205
AGENDAMENTO:
A data para retirada dos lotes de veículos conservados e sucatas
poderá ser agendada, a partir do dia 27 de abril de 2021, com o
Pátio, pelos canais de contato disponibilizados aos arrematantes,
podendo ser remarcada, por até uma vez, conforme agenda
disponibilizada.

Observação para Pessoa Física e Jurídica: Deverá comparecer
com PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS E FIRMA
RECONHECIDA EM CARTÓRIO, (para retirada de lote de Leilão),
quando proprietário for representado por outra pessoa, dando
poder para representá-lo junto ao Pátio.
Os veículos somente poderão ser retirados do pátio do leilão
mediante apresentação dos documentos citados

RETIRADA:
03 de maio de 2021 a 26 de maio 2021 (em dias úteis)
1.

Veículos conservados, Sucatas aproveitáveis e sucatas
aproveitáveis com motor inservíveis:
ATENÇÃO!

Leia as informações completas no Edital do Leilão
que se encontra disponível no site do DETRAN/BA.

Caberá ao arrematante às despesas de pagamento
proporcional do IPVA e do DPVAT, relativo ao ano em curso,
bem como do licenciamento anual, transferência de
propriedade do bem arrematado e das despesas com alteração
de característica, desalienação e vistoria.

A retirada dos lotes no pátio deverá ser feita por guincho.
- A leiloeira Ivana Rocha e o Pátio não se responsabilizam pelo
prazo de regularização dos veículos;
- Os lotes classificados como “sucata” não poderão ser
regularizados;
- Para cada lote, sobre o valor do lance incidirá: 7% (sete por
cento) de: Comissão do leiloeiro (5%) e Taxa administrativa (2%).

Fique atento:
Compra apenas online: pagamento em boleto bancário, emitido
pelo leiloeiro, sistema PIX, TED, DOC, ou outra forma de
pagamento, a ser definida pelo leiloeiro e informada aos
arrematantes, no ato da arrematação.

No ato da retirada do(s) lote(s) agendado(s), o arrematante
Deverá apresentar ORIGINAL E CÓPIA PARA CADA LOTE
conforme abaixo:

PESSOA FÍSICA (ORIGINAL E CÓPIA):
a) Documento de identificação com foto (RG ou CNH)
b) Nota de Arremate;
c) Documento do reboque e CNH do condutor.

Leiloeiro Arthur Ferreira Nunes
Telefones: (71) 9. 9219-4314
E-mail: contato@nordesteleiloes.com.br
Comissão de leilão Detran: (71) 3116-2300

