LEILÃO PÚBLICO Nº 01/CEL/2020
A Diretora Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e na forma
da Lei, de acordo com o que prescrevem os art. 271 e art. 328 da Lei Federal nº 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e suas alterações; a Resolução 623/2016, de 06 de Setembro de 2016, do Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN; a Resolução nº. 611/2016 do CONTRAN, de 24 de maio de 2016; a
Lei nº 13.160 de 25 de agosto de 2015; a Lei nº 13.281 de 04 de maio de 2016, Lei nº 12.977 de 20 de
maio de 2014, e a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público que a
partir do dia 16 de março de 2020 fará a Abertura de Cadastramento e Registro de Pré-Lances para o
LEILÃO ELETRÔNICO ON-LINE com pregão de fechamento dos lotes a ser realizado a partir das
09:00h do dia 23 de março de dois mil e vinte, DO TIPO MAIOR LANCE, de veículos conservados
e sucatas de veículos, removidos, apreendidos e retirados de circulação decorrentes de medida
administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, nos municípios de ANTÔNIO CARLOS,

BIGUAÇÚ, FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SÃO
JOSÉ/SC (Resgate Imediato e Sinasc), já notificados os respectivos proprietários, conforme a
legislação supracitada, tendo como leiloeiro oficial o Sr. Jorge F. Dale Nogari dos Santos,
matrícula AARC/234 (www.nogarileiloes.com.br). A visitação será nos dias 12 e 13 de março de
2020, no horário das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, nos Depósitos de veículos retirados de
circulação das Empresas: SINASC, sito à rua Juliano Lucchi, nº 111 - Area Industrial - Palhoça/SC telefone 48 21069400/21063000 (Veículos removidos em Florianópolis, São José, Biguaçu, Santo Amaro
da Imperatriz); e, Resgate Imediato, sito à rua Rod BR 282 – próximo ao nº 1952 – Bairro Jaqueira PALHOÇA/SC - fone 48 30172893/996830628 (Veículos removidos em Antônio Carlos, Palhoça e São
José). Os veículos conservados e as sucatas de veículos serão leiloados no estado de

conservação em que se encontram. Os veículos conservados serão entregues com a Declaração de
CRV e poderão voltar a circular e as sucatas serão entregues com a Certidão de Baixa e não poderão
voltar a circular. O Edital Descritivo contendo as especificações e as condições de participação no
leilão, bem como a relação dos lotes de veículos conservados e sucatas com o preço mínimo,
estarão disponíveis nos depósitos de veículos acima mencionados e no site www.detran.sc.gov.br .
Florianópolis/SC, 27 de janeiro de 2020.
SANDRA MARA PEREIRA
Diretora Estadual de Trânsito – SC
DJALMA CUNHA JUNIOR
Presidente Comissão Estadual de Leilão – DETRAN-SC
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