
AVISO DE LEILÃO 

 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 008/2022 – MÂNCIO LIMA 

 

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre - DETRAN/AC torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar em 

conformidade com a Resolução 623/2016, de 06 de Setembro de 2016, do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e com a Lei Federal 8.666/93, a 

partir do dia 25 de maio de 2022 a Abertura de Cadastramento e Registro de 

Pré-Lances para o LEILÃO ELETRÔNICO ON-LINE que acontecerá dia 08 de 

junho de 2022, com início às 09h00min (horário Acre) e 11h00min (horário 

Brasília) e com término previsto para às 17h00min (horário Acre) e 19h00min 

(horário Brasília) do mesmo dia, do TIPO MAIOR LANCE, de veículos 

CONSERVADOS, removidos, e retirados de circulação decorrentes de medida 

administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no município de 

MÂNCIO LIMA–AC, tendo como Leiloeiro Oficial o Sr. Valdyr Alves de Sá, 

matrícula nº 005/2015 JUCEAC (https://www.loteleiloes.com.br). A visitação 

será do dia 01 a 03 e de 06 a 07/06/2022, no horário de 08h00min às 

13h00min, no Depósito de Veículos Removidos da 9ª CIRETRAN – MÂNCIO 

LIMA, situado na Rua Raimunda Pereira da Silva, nº: 640 – Centro, CEP: 

69.990-000, no município de MÂNCIO LIMA-AC. Os veículos serão leiloados 

no estado de conservação em que se encontram e liberados somente após 

realização do trâmite de transferência de propriedade para o arrematante. O 

Memorial Descritivo contendo as especificações e as condições de 

participação no Leilão, bem como, a relação dos lotes de veículos 

conservados com o preço mínimo estará disponível dia 25/05/2022 no mural 

do Depósito de Veículos Removidos, acima mencionados, e nos sites: 

(www.loteleiloes.com.br) e (www.detran.ac.gov.br). 

Rio Branco-AC, 16 de maio de 2022. 

 

Carlos Alberto Silva Araújo 

Presidente da Comissão Permanente de Leilão 

Portaria Nº 288/2019/PRES/DETRAN/AC, de 15 de Maio de 2019. 

D.O.E. 12.556 


