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Salvador de Bahia, 14 de junio de 2022 

EDITAL DE LlCITA9Ao PARA A VENDA DE UM VEíCULO DO CONSULADO 

GERAL DA ESPANHA EM SALVADOR DA BAHIA 


o Consulado Geral da Espanha em Salvador da Bahia comunica o miclo do 
processo de licita¡;;ao para a venda de um veiculo, pelo procedimento de 
apresenta¡;;ao de ofertas em envelope fechado, convidando a participar do mesmo 
aqueles que desejarem. Sendo as caracteristicas do veiculo: 

Marca: GM 
Modelo: CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16 V 171 CV 4X2 (GASOLINA) 
Ano de fabricac;ao: 2011 
Cor: preta 
Quilometragem: aprox.178.00 km 
Chassi: 3GNAL7EC6BS67 

o prazo para a apresenta¡;;ao das propostas come¡;;ará no dia seguinte ao da 
publica¡;;ao deste anúncio, ou seja, no dia 20 de junho de 2022. 

Os interessados deverao entregar suas propostas em envelope fechado até as 
23h59 do dia 11 julho de 2022. 

A abertura dos envelopes será realizada no dia 13 de julho de 2022. 

O pre¡;;o minimo inicial é de R$ 1.500,00, portanto, qualquer oferta que nao 
ultrapasse o pre¡;;o inicial nao será aceita. 

O veiculo será vendido nas condi¡;;oes que se encontra. 

O Consulado Geral nao se responsabiliza por qualquer condi¡;;ao do veiculo, nem 
oferecerá garantias após sua venda e entrega ao comprador. 

O licitante vencedor deverá processar a mudan¡;;a de titularidade nas Autoridades 
de Tráfego. Como condi¡;;ao prévia para a remo¡;;ao do veiculo, deverá entregar 
neste Consulado Geral a documenta¡;;ao que justifique a mudan¡;;a de titularidade. 
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o licitante vencedor será responsável pela gestao da mudan9a de titularidade e 
por todos os requisitos necessários para o seu cumprimento. 

Os custos de transferencia, impostos e tramites estarao a cargo do licitante 
vencedor, que deverá levar em considera9ao os referidos custos ao formular a 
sua oferta. 

O adjudicatário obriga-se, no prazo de sete dias, a contar da data da 
comunica9ao da resolu9ao da oferta, a apresentar o comprovante de pagamento 
do valor ofertado, na conta que Ihe será comunicada, e a retirar o veículo 
adjudicado. 

Em caso de desistencia do licitante vencedor, poderá ser adjudicado ao licitante 
seguinte com melhor valor ofertado. 

Caso dois ou mais licitantes coincidam no valor ofertado, a oferta económica 
poderá ser negociada com eles . 

O veículo oferecido pelo Consulado Geral da Espanha em Salvador da Bahia está 
isento de multas no ato da entrega, e esta representa9ilo será responsável pelo 
cancelamento de quaisquer multas que possam existir antes da emissao do 
pedido de venda . 

Qualquer informa9ao sobre o veículo poderá ser requerida na Chancelaria deste 
Consulado Geral (Av. Oceanica, nO 8, salas 102/103, Ed . Farol Praia Center, 
Barra) , caso desejem avaliá-Io presencialmente, deverao solicita-lo , com 
antecedencia , através do mail: coq.salvadorbahia@maec.es . 
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