
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Credenciamento de Leiloeiros Oficiais

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 7 de julho de 2022 13:57
Para: Credenciamento <credenciamento@liderleiloes.com.br>
Cco: MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Chamamento Público n.º 01/2022 - Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de
leilões de veículos e de outros bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS.

Prezada Sra. Ana Carolina Sartori, boa tarde!

Segue resposta ao esclarecimento solicitado.

PERGUNTA: "Eu já estou com o Edital e anexos em mãos e pude verificar no Apêndice I, item 2.1,
que existem aproximadamente 230 lotes a serem vistoriados.
Eu gostaria de solicitar a lista desses lotes, por gentileza. Assim, conseguimos analisar com maior
clareza a viabilidade da participação".

RESPOSTA: Conforme esclarecido pela área solicitante, Gerência de Estacionamento e Logística
Urbana - GELUR da BHTRANS, com relação a listagem de 230 lotes (aproximados) citados no edital,
trata-se apenas de uma previsão de veículos que, após vistoria inicial, estariam aptos a serem levados
a hasta pública.

Atualmente, a BHTRANS possui 808 veículos recolhidos em seus pátios. Desse total, a grande maioria
possui impedimentos judiciais. A listagem desses 230 veículos depende muito das solicitações de baixa
de impedimentos (liberações) protocoladas nos juizados ao longo dos últimos anos.

Além disso, parte do acervo possui impedimento policial e/ou são de outras unidades da federação.

Por causa dessas peculiaridades, fizemos uma estimativa, baseada em leilões anteriores, que 230
veículos ficariam aptos para vistoria inicial. Assim, o envio da relação desses veículos seria uma mera
expectativa, pois os lotes podem ser alterados em virtude de liberações judiciais / policiais / etc.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/

