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EDITAL DE LEILÃO N° 003/2019 – BASE LEGAL (LEI 8666/93) 
 
O Prefeito Municipal torna publico que no dia 26 de Novembro de 2019 realizará Leilão ás 11:00 (onze) 
horas na Câmara Municipal na Av 2 de Julho nº 775 Centro, para venda de bens imóveis Lotes na forma do 
Dec. Lei 21.981/32, IN nº 17/2013/DREI com as alterações da IN nº 44 - 07/03/2018/DREI, Lei Federal 
n°.8.666/93 com suas alterações, com Autorização Legislativa Lei 364/2018. O Leilão será conduzido pela 
Leiloeira Publica Oficial Hilda Emilia de Souza Costa Lima inscrita na Junta Comercial com a Matricula Nº 
01910/86. 
 
   OBJETIVO: VENDA DE LOTES URBANOS A SEGUIR: 
 

LOTES LOTES URBANOS VALOR 
01 Lote urbano regular, situado na esquina da Rua Joaquim Pamponet Pires com a Rua Projetada Lateral 

a BA 052 – Lote 01 s/n, município de Baixa Grande/BA, possuindo uma área total de 204,95 m² 
(duzentos e quatro metros e noventa e cinco centímetros), com as dimensões a seguir: 8,86m (oito 
metros e oitenta e seis centímetros) de frente. 10.50m (dez metros e cinquenta centímetros) de fundo. 
20,38m (vinte metros e trinta e oito centímetros) do lado direito e 20,34m (vinte metros e trinta e 
quatro centímetros) do lado esquerdo, limitando-se ao lado esquerdo com o lote 02, do lado direito 
com a Rua Projetada Lateral BA 052, ao fundo com o imóvel descrito na matrícula 841, e na frente com 
a Rua Joaquim Pamponet Pires. PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE/BA. Inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 13.794.912/0001-24, com sede na Avenida 02 de julho, nº 64, Centro, Baixa Grande 
Ba. Cep 44.620-000. REGISTRO ANTERIOR: Havido conforme o R.01-841, fls. 50, Livro 2-I. 

24.594,00 

02 Lote urbano, situado na Rua Joaquim Pamponet Pires – Lote 02, s/n, município de Baixa 
Grande/BA, possuindo uma área total de 224,60m², com as dimensões a seguir: 11,64m (onze 
metros e sessenta e quatro centímetros) de frente. 12,37m (doze metros e trinta e sete 
centímetros) de fundo. 17,20m (dezessete metros e vinte centímetros) do lado direito e 21,39m 
(vinte e um metros e trinta e nove centímetros) do lado esquerdo, limitando-se ao lado esquerdo 
com o lote 03, do lado direito com o Lote 01, ao fundo com o imóvel descrito na matricula 841, e 
na frente com a Rua Joaquim Pamponet Pires. PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BAIXA 
GRANDE/BA. Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.794.912/0001-24, com sede na Avenida 02 de 
julho, nº 64, Centro, Baixa Grande Ba. Cep 44.620-000. REGISTRO ANTERIOR: Havido conforme 
o R.01-841, fls. 50, Livro 2-I. 

22.460,00 

03 Lote urbano, situado na Rua Joaquim Pamponet Pires – Lote 03, s/n, município de Baixa 
Grande/BA, possuindo uma área total de 231,84m², com as dimensões a seguir: 10,00m (dez 
metros) de frente. 10,63m (dez metros e sessenta e três centímetros) de fundo. 21,39m (vinte e 
um metros e trinta e nove centímetros) do lado direito e 24,98m (vinte e quatro metros e noventa 
e oito centímetros) do lado esquerdo, limitando-se ao lado esquerdo com o lote 04, do lado direito 
com o Lote 02, ao fundo com o imóvel descrito na matricula 841, e na frente com a Rua Joaquim 
Pamponet Pires. PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE/BA. Inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 13.794.912/0001-24, com sede na Avenida 02 de julho, nº 64, Centro, Baixa Grande Ba. Cep 
44.620-000. REGISTRO ANTERIOR: Havido conforme o R.01-841, fls. 50, Livro 2-I. 

27.820,08 

04 Lote urbano, situado na Rua Joaquim Pamponet Pires – Lote 04, s/n, município de Baixa 
Grande/BA, possuindo uma área total de 268,63m², com as dimensões a seguir: 9,05m (nove 
metros e cinco centímetros) de frente. 12,46m (doze metros e quarenta e seis centímetros) de 
fundo. 24,98m (vinte e quatro metros e noventa e oito centímetros) do lado direito e 25,21m 
(vinte e cinco metros e vinte e um centímetros) do lado esquerdo, limitando-se a esquerda com 
Antônio Ferreira da Silva, Adailton de Sena Souza e Antônio Dultra de Souza, a direita com o Lote 
03, ao fundo com os Lote 05 e Lote 06, e na frente com a Rua Joaquim Pamponet Pires. 
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE/BA. Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
13.794.912/0001-24, com sede na Avenida 02 de julho, nº 64, Centro, Baixa Grande Ba. Cep 
44.620-000. REGISTRO ANTERIOR: Havido conforme o R.01-841, fls. 50, Livro 2-I. 

32.235,60 

 

Informações: 74-3258-1165 Sr. Murilo Tadeu da Silva Lima - COPEL e 71-3314-4119 e 71-9975-6741 
Leiloeira, Edital Completo DOM (Diário Oficial do Município). e-mail: souzaleiloes@gmail.com. 

 
VISITAÇÃO PÚBLICA: 
Os Lotes Urbanos poderão ser vistos a partir da publicação do leilão no DOM.  
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CONDIÇÕES GERAIS 
1. VISITAÇÃO PÚBLICA: Os Lotes Urbanos poderão ser vistos a partir da publicação do leilão no DOM. 
CONDIÇÕES GERAIS. A arrematação caberá a quem oferecer o maior lance com base no preço mínimo de 
cada lote. 
2. O pagamento será a vista ou em 3 parcelas iguais, em moeda corrente ou em cheques emitidos de imediato., 
A Comissão da Leiloeira será no importe de 5% mais o mesmo valor de 5% a título de despesas totalizando 
10% conforme IN nº 17/2013/DREI com as alterações da IN nº 44 - 07/03/2018/DREI. 
3. São de inteira responsabilidade do arrematante, os custos com: impostos, taxas cartoriais, etc. 
4. A nota de venda será emitida pela Prefeitura Municipal, onde caberá ao Arrematante solicitar em Cartório 
a escritura definitiva para que possa tomar posse da área adquirida no Leilão quando da efetivação do 
pagamento total. 
5. É proibida a participação de Servidores Públicos no citado Leilão Público de acordo com o Código Civil 
Brasileiro Art. 1.133, Item III. 
 
ADVERTÊNCIAS É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou qualquer forma 
negociar os seus lotes arrematados, antes do pagamento e da emissão da Nota de venda. Todos os 
participantes do Leilão estarão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal Brasileiro: Todo aquele que impedir, 
perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes, por meios ilícitos, estará incurso nas penas de 06 
(meses) a 02 (dois) anos de detenção, com os agravantes dos crimes praticados contra a Administração 
Pública e da violência, se houverem. 
 
Baixa Grande/Ba, 07 de Novembro de 2019 
 

HERALDO ALVES MIRANDA – Prefeito Municipal 
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