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DIÁRIO OFICIAL

PORTARIA DETRAN Nº 686, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituída através do Decreto nº 8.348, de 17 de março de 2021, publicado no Diário
Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº
1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/GAB/DETRAN/AC nº 617/19, que regulamenta sobre o credenciamento de pessoas jurídicas privadas
para registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos automotores
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento nº 067/21-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme Memorando n.º 142/2021 do Controle de Credenciados desta Autarquia, setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO Nº 142/2021/DETRAN - CONCRED, que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR o credenciamento da empresa SIELLO TECNOLOGIA, pelo período de 12 (doze) meses, para desenvolver suas respectivas
atividades no município de Rio Branco/AC.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 19 de agosto de 2021.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 23 de setembro de 2021.
Manoel Gerônimo Filho
Presidente do DETRAN/AC, em exercício
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 007/2021 – BRASILÉIA
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre - DETRAN/AC torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar em
conformidade ao art. 328 da Lei nº 9.503 de 23/09/1997 Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações, Resolução 623/2016, de 06 de Setembro
de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e Lei Federal 8.666/93 que será realizado no local, data e hora indicado no item 2.0, licitação na modalidade de LEILÃO ELETRÔNICO ON-LINE, do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”, tendo como Leiloeira Oficial a Sra. Maria de Fátima
Alves de Sá, matricula nº 003/2005 JUCEAC (https://www.saleiloes.com.br), de veículos CONSERVADOS, removidos, e retirados de circulação
decorrentes de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no município de BRASILÉIA-AC.
1.0 DO OBJETO DO LEILÃO: ALIENAR VEÍCULOS APREENDIDOS
Os objetos deste processo de Leilão são veículos removidos e apreendidos em depósitos, discriminados individualmente no Anexo Único deste
Edital, no qual também constará a sua condição: veículo com direito a documentação (CONSERVADO).
1.1 DA MODALIDADE DO LEILÃO
Considerando recomendações e determinações governamentais, no sentido de evitar aglomeração de pessoas como medida de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), informamos que, em caráter precário, o leilão será realizado exclusivamente de forma virtual, com opção de
Pré-Lance online, em plataforma do Leiloeiro designado.
2.0 DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO.
2.1 LOCAL DO LEILÃO: o Leilão será realizado exclusivamente de forma virtual ELETRÔNICO/ONLINE, no SITE https://www.saleiloes.com.br
2.2 DATA: O Leilão será realizado de forma virtual ELETRÔNICO/ONLINE no dia 05 de Outubro de 2021.
2.3 HORÁRIO: Início às 09h00min ( horário do Acre) e 11h00min (horário Brasília) para venda dos lotes por ordem crescente de lote, com contagem dos minutos de 1 até 5min por lote, para cada arrematante em disputa, com direito de replica e treplica, com término previsto às 17h00min
(horário do Acre) e 19h00min (horário de Brasília).
3.0 DO LEILOEIRO
3.1 Nome da Leiloeira: MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SÁ
3.2 Comissão da Leiloeira: 5%.
3.3 Fone: (68) 9-9984-0195 (68) 9-9968-9292 e, (68) 9-9969 1859.
4.0 COMO PARTICIPAR
4.1 Edital de Leilão Público poderá ser acessado no site https://www.saleiloes.com.br, no campo LEILÃO ABERTO e depois no EDITAL REGRAS.
4.2 OS LANCES: serão ofertados exclusivamente no site https://www.saleiloes.com.br, no campo LEILÃO ABERTO mediante solicitação e condições descritas no site acima identificado no item 4.1.
4.3 No site, os interessados poderão acessar o local COMO PARTICIPAR e depois:
1º - CADASTRO E AUTENTICAÇÃO/USUÀRIO/SENHA/BAIXAR E ASSINAR TERMO DE PARTICIPAÇÃO;
2º - HABILITAÇÃO/QUERO PARTICIPAR DELE, para conhecer as instruções de participação.
4.4 Todos os interessados deverão observar as seguintes instruções:
1º - É necessário o ENVIO DO TERMO DE PARTICIPAÇÃO ASSINADO PELA EQUIPE DO LEILOEIRO;
2º - Após o envio do TERMO DE PARTICIPAÇÃO, os interessados e com habilitação solicitada COMO PARTICIPAR – (2 Habilitação), e quando
ocorrer a liberação, os interessados já terão acesso ao AUDITÓRIO VIRTUAL, lote e painel de lances, por meio de usuário e senha cadastrado pelo
interessado quando da realização do seu cadastro.
5.0 CADASTROS DOS PARTICIPANTES E VISITAÇÃO DOS LOTES
5.1 Os veículos estarão expostos para visitação no Depósito de Veículos Removidos da 6ª CIRETRAN – Brasiléia, situado na Rua 12 de Outubro,
635 – Bairro: 03 Botequins, no município de BRASILÉIA-AC, do dia 27/09/2021 ao dia 01/10/2021, no horário de 08h00min as 13h00min.
5.2 As visitas aos veículos, só serão possíveis após o CADASTRAMENTO do Visitante, mediante apresentação de documento de identificação
oficial com foto.
5.2.1 O cadastro dos interessados em participar do leilão estará disponível também, no local de visitação, no dia 27/09/2021 ao dia 01/10/2021,
obedecendo-se o horário de encerramento, conforme Item 5.1.
5.2.2 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas no ato do Cadastro.
5.3 A visitação consiste apenas na inspeção visual dos lotes a serem leiloados no local onde os veículos estão sendo expostos, sendo vedados
quaisquer outros procedimentos como: manuseio, experimentação e retirada de peças.
5.3.1 Os bens serão vendidos no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes,
não cabendo quaisquer reclamações posteriores quanto a marcas, procedência e suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito a reclamação
por vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento no preço.
5.4 A visitação poderá ser ONLINE também, no site https://www.saleiloes.com.br, no campo LEILÃO ABERTO na RELAÇÃO DE LOTES DO LEILÃO mediante fotos, onde consta descrição do lote, após o cadastramentos e inclusão da imagem dos lotes.
5.4.1Quando se tratar de automóvel sendo até cinco fotografias digitais, quando for possível, já que a visitação contempla, conforme item (5.6).
5.4.2Quando se tratar de motocicleta sendo até quatro fotografias digitais, quando for possível, já que a visitação contempla, conforme item (5.6).
5.5 O cadastro dos interessados em participar do leilão estará disponível na internet no site da Leiloeira Oficial https://www.saleiloes.com.br, no
período da realização do certame, obedecendo-se o horário de encerramento, conforme informações do Item 2.0.
5.6 A Leiloeira Oficial e a Comissão de Leilão não se responsabilizam por eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham ocorrer
neste Edital, sendo de inteira responsabilidade do participante, verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações. Sendo assim,
a VISITAÇÃO DOS BENS TORNA-SE OBRIGATÓRIA, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de
conservação dos bens, objetos do presente leilão.

