
EDITAL DE LEILÃO Nº 003/2019 – VEÍCULOS RECUPERÁVEIS (CONSERVADOS) 
 

ANDRÉ E FERNANDO LOCAÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 12.389.817/0001-82, com sede na cidade de São João de Meriti/RJ, na 

Av. Getúlio Vargas, 49 – Vila Columbia, RJ, CEP - 25575-613, doravante denominado, 

DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LEGAL, através do Leiloeiro Público Oficial Edgar de 

Carvalho Júnior, matrícula JUCERJA 032, leva ao conhecimento dos interessados que, na 

forma da Lei Federal no 13.160/2015, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos 

removidos, apreendidos e retidos, em conformidade com a Resolução 623, de 06 de 

setembro de 2016 do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos 

administrativos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos 

removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito – SNT, nos termos dos arts. 271 e 328, da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e da Lei 



Estadual nº 6.657, de 26 de dezembro de 2013, dá outras providências, realizarão 

licitação na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, para a alienação de veículos 

automotores conservados, em local, data e horários definidos no item (1) deste Edital, 

cujas condições gerais de participação encontram-se, a seguir, descriminadas: 

 

1. DATA E LOCAL 
 
1.1. O leilão será realizado, simultaneamente, sob a forma presencial e eletrônica. 

 
1.2 Presencialmente, a sessão pública acontecerá na Casa De Festa M&M House, situada 
na Rua Deputado Flores Da Cunha, Nº 265, Jardim Meriti, São João De Meriti/Rj - 

Próximo à Praça Gil. 
 

1.3 Eletronicamente ocorrerá através do sítio eletrônico: 
www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br; 
 

1.4. A sessão pública será realizada no dia 26 de Novembro de 2019, às 10 horas. 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br;/


 
2. OBJETO DO LEILÃO 

 
2.1 O presente leilão visa arrematação de lotes de veículos automotores conservados, 
retidos e/ou removidos, não reclamados por seus proprietários no prazo legal, oriundos 

dos pátios da ANDRÉ E FERNANDO LOCAÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.389.817/0001-82, com sede na cidade de São João 

de Meriti/RJ, na “Av. Getúlio Vargas, 49 – Vila Columbia, RJ, CEP - 25575-613, para o 
maior lance ofertado; 
 

2.2 Os veículos serão entregues aos arrematantes livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus, exceto aos que tiverem o fato gerador posterior à data do leilão bem como 
o pagamento de DUDAS para regularização e IPVA do ano do arremate, ficando o 

arrematante responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito, vistorias e 
demais procedimentos para transferência do veículo; 

 
2.3 Os lotes a serem leiloados serão identificados nos campos específicos, conforme 
descrito abaixo: 

 



2.3.1 Lote: número de lote de cada veículo; 
 

2.3.2 Placa;  
 
2.3.3 Chassi;  

 
2.3.4 Marca e modelo: nome do fabricante e modelo fabricado; 

 
2.3.5  Ano de Fabricação: o ano que consta do registro do veículo; 
 

2.3.6 Cor: Cor predominante, conforme registro do veículo; 
 
2.3.7 Combustível; 

 
2.3.8 Estado geral: conservado e sucata inservível;  

 
2.3.9 Depósito: local onde os veículos estão localizados e poderão ser visitados;  
 

2.3.10 RENAVAM; 



 
2.3.11 Motor: número do motor de cada veículo; 

 
2.4 As descrições dos lotes estarão disponíveis no ANEXO I deste edital e no site 
www.edgarcarvalholeiloeiro.com; 

 
2.5 Os bens aqui relacionados serão vendidos e entregues no estado e condições em que 

se encontram e sem garantia, não cabendo ao Leiloeiro e à comitente vendedora a 
responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha a ser constatado 
posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos bens licitados. 

Pressupõe-se, no oferecimento de lances, o conhecimento das características e situação 
dos bens ou o risco consciente do arrematante, não aceitando a respeito deles qualquer 
reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas, procedência ou especificação; 
 

2.6. Os valores arrecadados com a venda do veículo serão destinados à quitação dos 
débitos, sendo eles, os custos necessários ao ressarcimento com o procedimento licitatório 
e os existentes sobre o prontuário do veículo, em conformidade com a lei 13.160/15, e 

outras leis, resoluções e normas correlatas; 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/


 
3. DA VISITAÇÃO 

 
3.1 A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados dar-se-á nos dias 21 e 22 
de Novembro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 14:30h às 17:00h; 

 
3.2 É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes, sendo vedado o seu 

manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças, etc; 
 
3.3 A visitação poderá ser feita nos locais constantes no ANEXO I, conforme indicado em 

cada lote; 
 
3.4 Os bens estão localizados no Pátio do Depósito Público BAIXADA LEGAL, situado na 

Av. Getúlio Vargas, 49 - Vila Columbia, São João de Meriti - RJ, CEP - 25575-613; 
 

3.5 As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estarão disponíveis no 
portal do Leiloeiro Público Oficial www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br 

 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/


3.6 As fotos divulgadas no portal do Leiloeiro serão meramente ilustrativas, não servindo 
de parâmetro para demonstrar o estado dos bens. 

 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
4.1 Poderão oferecer lances Pessoas Físicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional 

de Pessoas Físicas (CPF), e Pessoas Jurídicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

4.2 Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: 
 

4.3 Os licitantes, adjudicatórios e contratantes, penalizados com as sanções de 

suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar ou 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer Ente ou Entidade da 

Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem; 
 

4.4 As pessoas arroladas no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 

 



4.5 A participação no leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos licitantes, 
das exigências e condições estabelecidas neste edital, sendo os casos omissos dirimidos 

pela Comissão de Leilão. 
 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação na forma 
eletrônica, o cadastramento na forma presencial será realizado na sessão pública; 
 

5.1.1 O cadastro eletrônico deverá ser realizado com ao menos 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência ao início do leilão, para análise dos dados e confirmação da 
participação; 

 
5.1.2 Maiores informações acerca do cadastro no sistema constam no endereço 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br; 
 
5.2. Os documentos exigidos para consolidar a arrematação presencial são: 

 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/


5.2.1 Comprovação de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original); 
 

5.2.2 Documento de identidade com foto (original); 
 

5.2.3 Em caso de menor de idade será necessário comprovação de emancipação, ou 

procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de 
mandato, em original ou cópia legível devidamente autenticada em cartório; 

 
5.2.4 Comprovante de endereço; 
 

5.2.5 Para pessoas jurídicas, o registro comercial, estatuto, contrato social, ato 
constitutivo, ata de fundação e demais documentos na forma da lei, conforme o 
enquadramento jurídico e tributário da participante. 

 
5.2.6 Os representantes legais deverão apresentar instrumento procuratório, com 

firma reconhecida em cartório, contendo poderes específicos para formular lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor preços, além de outros atos 
pertinentes ao certame. 

 



6. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 
 

6.1 As impugnações referentes ao edital poderão ser feitas por qualquer pessoa, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública; 
 

6.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Leiloeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, por meio eletrônico no endereço Juliana.leiloeiro@hotmail.com; 
 
6.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

edital; 
 
6.4 As respostas aos esclarecimentos prestadas pela Comissão de Leilão serão 

entranhadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 

 
7. DOS LANCES 
 

7.1. Os lances poderão ser ofertados de maneira:  



 
7.1.1. Eletrônica; 

 
7.1.1.1 A partir da publicação do leilão e após estar devidamente habilitado a 
participar no sistema, o interessado poderá enviar lance antecipadamente à sessão 

pública, no lote de seu interesse, deixando-o registrado no sistema; 
 

7.1.1.2 Durante a sessão pública, também poderão ser ofertados lances que serão 
registrados em tempo real; 
 

7.1.1.3 Se o participante não estiver logado no momento da sessão pública, 
concorrerá com o lance registrado; 

 

7.1.2. Presencial; 
 

7.1.2.1O participante deverá mostrar interesse ao Leiloeiro e declarar o valor do 
seu lance. 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA 



 
8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública presencial e 

simultaneamente, no sistema eletrônico, em auditório virtual, na data, horário e local 
indicados neste Edital; 
 

8.2 O valor mínimo aceitável para cada lote será o estimado no edital, ou o melhor lance 
antecipado registrado no sistema até o início da sessão pública; 

 
8.3  Iniciada a etapa competitiva, os participantes online deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 

e do valor consignado no registro; 
 
8.4 Durante a sessão, o Leiloeiro responsável dará publicidade adequada ao 

monitoramento dos lances recebidos via internet; 
 

8.5 Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo 
sempre o maior lance ofertado; 

 

8.6 Os lotes serão encerrados a critério do Leiloeiro; 



 
8.7 Os participantes no ambiente físico ou no ambiente virtual terão isonomia de 

tratamento e concorrerão em igualdade de condições, dentro do possível; 
 
8.8 Durante a realização do leilão, o participante que impedir, perturbar, fraudar, afastar 

ou procurar afastar arrematantes por oferecimento de vantagens ou qualquer outro meio 
ilícito, estará sujeito às sanções previstas no artigo 335 do Código Penal e nos artigos 90 e 

95 da Lei 8.666/93. 
 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1 Para julgamento e classificação dos lances, será adotado o critério do MAIOR LANCE, 
observadas as especificações e parâmetros definidos neste edital; 

 
9.2 Os lances serão ofertados de maneira verbal e eletrônica, a partir do preço mínimo 

estabelecido pela Administração para a aquisição de cada lote deste leilão indicado no 
ANEXO I; 
 

9.3 Será declarado vencedor o licitante que oferecer o maior lance; 



 
9.4 Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro pelo Leiloeiro Público, 

sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital; 
 
9.5 O Leiloeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem 

como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia 
comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da sessão; 

 
9.6 O Leiloeiro poderá negociar diretamente com o licitante que apresentar o lance com 
maior preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar 

em público e formalizada em ata; 
 
9.7  A desistência em apresentar lance verbal ou eletrônico, quando convocado pelo 

Leiloeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais ou eletrônicos e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 

propostas; 
 



9.8 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao valor, caberá ao 
Leiloeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de 

propostas, cujo preço seja inferior ao mínimo estabelecido no ANEXO I; 
 
10. DOS RECURSOS 

 
10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, 
desde que investidos de poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 

10.2 A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de 
recorrer e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor; 

 
10.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

 



10.4 Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos licitantes deverão ser entregues no 
Escritório do Leiloeiro na Avenida Treze de Maio, nº 47, sala 912, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ; 
 
10.5 Caso não haja interposição de recurso, o objeto deste leilão será desde logo 

adjudicado; 
 

11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório; 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 

 
12.1 A retirada dos veículos arrematados deverá ocorrer no prazo assinalado, sob pena 

de cancelar o arremate, sem direito à indenização, a partir do prazo definido no item 16.1; 
 
12.2 Assumir os serviços de transferência, tradição, bem como quaisquer despesas 

pertinentes (vistoria, taxas, seguro, dudas, etc.); 



 
12.3 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que por ventura ocorram durante a 

retirada do respectivo lote, estando a Empresa isenta de quaisquer responsabilidades civil 
e/ou criminal, bem como, de outros ônus decorrentes; 
 

12.4 Transferir o veículo adquirido para o seu nome, dentro do prazo estabelecido no 
Código de Trânsito Brasileiro, contados a partir da comunicação de venda no site do 

DETRAN/RJ; 
 
12.5 Assumir todos os encargos relativos a transferência, seguro obrigatório, 

licenciamento do exercício em curso e outros tributos; 
 
12.6 Observar, no momento da retirada, se o lote está de acordo com o bem leiloado, 

sendo que sua retirada pressupõe tal condição. 
 

12.7 É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou de alguma forma 
negociar o veículo arrematado antes de proceder com a regularização e 
transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN. 

 



 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

 
13.1. Receber dos arrematantes os pagamentos referentes aos lotes arrematados; 
 

13.2. Fornecer ao arrematante a nota de arremate ou documento equivalente. 
 

14. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO (COMITENTE) 
 
14.1. A Comissão de Leilão poderá cancelar a venda de parte ou de todos os lotes, antes, 

durante ou após a realização do leilão e antes de sua retirada, caso notadamente surja à 
necessidade ou ocorrer algum impedimento legal. 
 

15. DO PAGAMENTO 
 

15.1. O pagamento deverá ocorrer integralmente, via boleto bancário no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, tanto para as arrematações ocorridas presencialmente quanto para as de 
forma eletrônica; 

 



15.2. O valor do arremate será acrescido da comissão do leiloeiro fixada em 5% (cinco por 
cento), 0,95% (noventa e cinco centésimos) de ICMS, R$ 395,00 (trezentos e noventa e 

cinco reais) de taxa administrativa. 
 
15.3. O Leiloeiro Oficial prestará contas à Comissão de Leilão dos valores arrecadados. 

 
16. DA RETIRADA 

 
16.1. A retirada dos lotes arrematados será realizada no dia 16 de Dezembro de 2019, 
impreterivelmente, no mesmo horário e local da visitação.  

 
16.2 A retirada será feita nos locais constantes no ANEXO I, conforme indicado em cada 
lote; 

 
16.3 Ultrapassado prazo o veículo (lote) não retirado será considerado abandonado, 

restando no perdimento do bem, podendo ser objeto de outro leilão e o arrematante não 
fará jus ao recebimento do valor de arrematação; 
 



16.4 Todos os lotes deverão ser retirados do pátio transportados, ou seja, embarcados 
como carga, cujas despesas são de responsabilidade do arrematante; 

 
16.5 Em caso de restrição judicial posterior a entrega do veículo, a empresa e o Leiloeiro 
eximem-se de qualquer responsabilidade ou devolução de valor de arrematação. 

 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1 A falta de pagamento do valor da arrematação ou o descumprimento das demais 
obrigações previstas neste edital sujeita o licitante, sem prejuízo da responsabilidade civil 

ou criminal que couber às seguintes penalidades: 
 
17.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento da contratar com 

a Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos; 
 

17.3 Multa administrativa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
arrematação, acrescido de 5% da comissão do leiloeiro e taxa de leilão, aplicáveis também 
na hipótese de apresentação de cheque sem fundos ou, ainda, caso o arrematante não 



efetue o pagamento, ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito ou força maior, 
na forma da lei; Podendo ser duplicada no caso de reincidência. 

 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1 A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos 
licitantes das exigências e condições estabelecidas no presente Edital e no Termo de 

Condições do Leilão. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão; 
 
18.2 ANDRÉ E FERNANDO LOCAÇÕES LTDA EPP e o Leiloeiro Público não reconhecerão 

reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o produto 
adquirido no presente leilão; 
 

18.3 É facultada ao Leiloeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado 
diante dos requisitos previstos neste edital e seu anexo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente do lance; 

 



18.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento; 

 
18.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro Público com auxílio dos membros da 
Comissão de Leilão; 

 
18.6 ANDRÉ E FERNANDO LOCAÇÕES LTDA EPP e os licitantes do certame elegem o foro 

do Município do Rio de janeiro para dirimir qualquer questão controversa relacionada com 
o presente edital; 

 

18.7 O Termo de Condições do Leilão é parte integrante do presente edital.  
 
18.8 Acompanha este edital o seguinte anexo: 

 
18.9 ANEXO I – Relação com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais. 

 
 
 

 



LOTE PLACA CHASSI 
MARCA MODELO 

ANO COR MOTOR  AVALIAÇÃO  
CLASSIFICA
ÇÃO 

1 HOD0486 9BGRX48F0BG170454  GM 
CELTA 4P 
SPIRIT 2010/2011 PRATA 

NAB10982
6  

 R$    
500,00  

CONSERVA
DO  

2 LOO6809 9BWCA05Y33T142974  VW 
GOL 
SPECIAL 2003/2003 BRANCA AFZ792307 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

3 COP1913 9BWZZZ377XP035543  VW GOL MI 1999/1999 BRANCA AFZ386641 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

4 LAI7774 9BWZZZ377TP535940  VW GOL I 1996/1996 
VERMELH
A 304114 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

5 LNR0414 8AP17201426035574  IMP 
FIAT SIENA 
EX 2001/2002 AZUL 5190221 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

6 LIY7676 9BG5TC11UGC144054  GM CHEVETTE 1986/1986 AZUL 

6JC05PA05

939  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

7 LBE5176 9BGSC08WTTC699343  GM 
CORSA 
WIND 1996/1996 BRANCA 

B10NZ3118
8854  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

8 LAA5716 9BD146000R5174095  FIAT 

UNO 
ELECTRON
IC 1994/1994 VERDE 3901992 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

9 LKP5725 9BFZK03A29B006315  FORD KA FLEX 2008/2009 PRATA 
SMRA9006
315  

 R$    
500,00  

CONSERVA
DO  

10 BGQ5035 

9BGKT08GNMC30011

4  GM 

KADETT SL 

EFI 1991/1992 

VERMELH

A 

18NZ31000

025 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

11 LKE4358 9BD146000M3739160  FIAT UNO MILLE 1991/1991 CINZA 3382855 
 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

12 LBC1781 ZFA160000S2771652  IMP 
FIAT TIPO 
1.6 IE 1995/1995 CINZA 9429066 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

13 MYI9010 VF32CNFZ9YW001026  IMP 

PEUGEOT 

206 1999/2000 BRANCA 

10FX1T056

7334  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  



RALLYE 

14 KMV8944 VF32CNFZ9YW022979  IMP 

PEUGEOT 
206 

SOLEIL 2000/2000 VERDE 

10FX1T079

1621  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

15 AMW8710 9BWCA05X05T188952  VW GOL 1.0 2005/2005 BRANCA BTY041570  
 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

16 LOP9425 9BGRD08X03G171625  GM 
CELTA 3 
PORTAS 2003/2003 AZUL 9E0050595  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

17 KQJ6551 8A1CB8V05AL403513  IMP 

RENAULT 

CLIO CAM 
10H3P 2009/2010 PRATA 

D4DG752Q
077591  

 R$    
500,00  

CONSERVA
DO  

18 LBG2834 9BG124CRTTC927368  GM 

S10 

DELUXE 1996/1996 PRETA 

B22NZ3103

6427P  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

19 1 EMPL 95VJK4J8DEM007733  DAFRA ZIG 50 2013/2014 PRETA 
J2JD01320
1 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

20 1 EMPL LAAAXKBBX90005094 IMP 
TRAXX 
JL50Q 2 2008/2009 PRETA 09A005967 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

21 KWD1376 9C2JC30707R145878  HONDA 

CG 125 

FAN 2007/2007 PRETA 

JC30E7714

5878 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

22 KXK3104 9C2JC41109R068722  HONDA 
CG 125 
FAN KS 2009/2009 

VERMELH
A 

JC41E1906
8722  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

23 1 EMPL LXYXCBL05E0641888  IMP 
SHINERAY 
XY 50 Q 2013/2014 PRATA 

1P39FMAE
A119678 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

24 1 EMPL 95VJK2H8CDM006134  DAFRA 
ZIG 50 

2012/2013 

VERMELH

A 

J2HC0102

13 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

25 1 EMPL 95VJJBJ2EFM001171  DAFRA 
SUPER 50 

2014/2015 
VERMELH
A 

JBJEM013
26 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  



26 LMC9522 9C2KC1660FR013287  HONDA 
CG 150 
TITAN EX 2014/2015 BRANCA 

KC16E6F0
13287  

 R$    
250,00  

CONSERVA
DO  

27 LPF9219 9C2KC08308R007214  HONDA 
CG 150 
JOB 2008/2008 BRANCA 

KC08E380
07214  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

28 KOE9840 9C6KG0460C0038420  YAMAHA 

FAZER 

YS250 2011/2012 

VERMELH

A 

G390E-

038433  

 R$    

250,00  

CONSERVA

DO  

29 KXC3240 9C2KC16109R010384  HONDA 

CG150 
TITAN MIX 

KS 2009/2009 PRETA 

KC16E190

10384  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

30 KNJ5688  9C6KE044050074534  YAMAHA YBR 125K 2004/2005 
VERMELH
A 

E338E-
074287 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

31 LLW9672  9C2HC1420DR030018 HONDA BIZ 100 ES 2013/2013 ROSA 
HC14E2D0
30018 

 R$    
250,00  

CONSERVA
DO  

32 1 EMPL L5YARCBA6D1106401  IMP 

ZHONGNE

NG 
AUGURI 
SS50 2013/2013 PRETA 

BN139QMB
D2125685 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

33 LUN2524 95VCA1H289M030822  DAFRA SPEED 150 2008/2009 PRATA 
C3H80320
45  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

34 KYX1042 9C2KC08108R102142  HONDA 
CG 150 
TITAN KS 2007/2008 AZUL 

KC08E181
02142 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

35 KYK1929 9C2JC30708R555202  HONDA 
CG 125 
FAN 2008/2008 PRETA 

JC30E7855
5202  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

36 LPL2174 9C2JC30708R513851  HONDA 
CG 125 
FAN 2008/2008 CINZA 

JC30E7851
3851 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

37 LRZ0419 9C2JC30103R265636  HONDA 
CG 125 
TITAN KS 2003/2003 AZUL 

JC30E1326
5636  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

38 IMS5769  9C2KC08505R015246 HONDA CG 150 2004/2005 PRETA KC08E550  R$      CONSERVA



TITAN ES 15246 50,00  DO  

39 LRH2334  9CDNF41LJ8M213128 JTA 
SUZUKI 
EN125 YES 2008/2008 PRETA 

F466BR270
341  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

40 KXX5549 9C2KC1620AR021006  HONDA 

CG150 
TITAN MIX 
ES 2010/2010 LARANJA 

KC16E2A0
21006  

 R$    
250,00  

CONSERVA
DO  

41 LKK7818 94J1XFBD77M047220  SUNDOWN WEB 100 2007/2007 PRATA 
JBD70602
32 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

42 KZV6821  9C2MC35007R010900 HONDA 

CBX 250 

TWISTER 2006/2007 PRETA 

MC35E-

7010900 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

43 1 EMPL 951BXKBB1BB003399  TRAXX JL50 Q2 2010/2011 

VERMELH

A 

JL1P39FM
B11T00342

8 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

44 1 EMPL 95VJJ1G5ABM000983  DAFRA SUPER 50 2010/2011 
VERMELH
A 

J1GA00018
7 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

45 1 EMPL 951BXKBB9BB012724  TRAXX JL50 Q2 2011/2011 AZUL 

JL1P39FM
B11T01267
1 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

46 LPB4004 9C2JC30707R189854  HONDA 
CG 125 
FAN 2007/2007 PRETA 

JC30E7718
9854  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

47 KZX3150 9C2KC08505R011447  HONDA 

CG 150 

TITAN ES 2004/2005 AZUL 

KC08E550

11447  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

48 KZL1757 9C2JC30708R232208  HONDA 
CG 125 
FAN 2008/2008 PRETA 

JC30E7823
2208  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

49 KPJ6734 9C2KC1660DR528510  HONDA 
CG 150 
TITAN EX 2013/2013 

VERMELH
A 

KC16E6D5
28510  

 R$    
250,00  

CONSERVA
DO  

50 LUJ0969 9C2KC08105R137851  HONDA 

CG 150 

TITAN KS 2005/2005 PRETA 

KC08E151

37851 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  



51 LLD1821 9C6KE120090026665  YAMAHA 
FACTOR 
YBR125 ED 2009/2009 PRATA 

E3C8E-
026721  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

52 1 EMPLC 95VJJ1G5ABM000902 DAFRA 
SUPER 50 

2010/2011 PRETA 
J1GA00093
6 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

53 LUW2275 9C2JC30705R091460  HONDA 

CG 125 

FAN 2005/2005 

VERMELH

A 

JC30E7509

1460  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

54 LOU7459  9C2HA07003R067517 HONDA 
C100 BIZ 

2003/2003 PRETA 
HA07E-
3067517  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

55 LOZ6397  9C6KE092070101806 YAMAHA 
YBR 125K 

2007/2007 
VERMELH
A 

E382E-
100326 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

56 KOW9473 95VJK1L8BCM002409  DAFRA 
ZIG 50 

2011/2012 

VERMELH

A 

J2LB00232

4  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

57 KPL2089  9C2JC4110DR418753 HONDA 
CG 125 
FAN KS 2013/2013 PRETA 

JC41E1D4
18753 

 R$    
250,00  

CONSERVA
DO  

58 KPA5785 9C2HC1410DR008707  HONDA BIZ 100 KS 2012/2013 PRETA 
HC14E1D0
08707  

 R$    
250,00  

CONSERVA
DO  

59 LNV0769 9C2JC30302R004084  HONDA 

CG 125 

CARGO 2001/2002 

VERMELH

A 

JC30E3200

4084 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

60 1 EMPL 93FSC050KYA000205  KASINSKI 
SUPER 
CAB 50 1999/2000 AMARELA 

SD5015027
5 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

61 GXB1576  9C2HA07105R008809 HONDA 
C100 BIZ 
ES 2004/2005 PRETA 

HA07E150
08809  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

62 LTN1458 9C2KC08106R983280  HONDA 

CG 150 

TITAN KS 2006/2006 PRATA 

KC08E169

83280 

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

63 LAH7706  9C2KC08507R048963 HONDA 
CG 150 
TITAN ES 2007/2007 AZUL 

KC08E570
48963  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

64 KNX8478  9C2ND0910AR029873 HONDA 
XRE 300 

2010/2010 PRETA 
ND09E1A0
29873 

 R$    
500,00  

CONSERVA
DO  



65 KRG7275 951BXKBB4DB002993  TRAXX JL50 Q2 2013/2013 PRETA 

JL1P39FM
B13T01258

7  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

66 KVG7955  951BXKHEXAB000811 TRAXX 
JL110 8 

2009/2010 PRETA 

JL1P50FM
H10T00077
9 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

67 LQJ4163 951BAKJT5BB000341  TRAXX JH125 35A 2011/2011 AZUL 

JL158FMI-
209T00193
1  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

68 LOZ8912 9C2KC08607R014522  HONDA 
CG 150 
SPORT 2007/2007 CINZA 

KC08E670
14522  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

69 LPQ1371 9C6KE047040015599  YAMAHA 

CRYPTON 

T105E 2004/2004 PRETA 

E339E-

015247  

 R$      

50,00  

CONSERVA

DO  

70 KVC8353 9C2NC4310AR009051  HONDA CB 300R 2009/2010 PRETA 
NC43E1A0
09051  

 R$    
500,00  

CONSERVA
DO  

71 1 EMPL 93FSC050K1A002976  KASINSKI 
SUPER 
CAB 50 2001/2001 

VERMELH
A 

SD5016801
4 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

72 LLU6995 9C2KC1660DR511718  HONDA 
CG 150 
TITAN EX 2012/2013 AMARELA 

KC16E6D5
11718  

 R$    
250,00  

CONSERVA
DO  

73 LPT1940 9CDCF47AJ7M023650  JTA 
SUZUKI 
AN125 2007/2007 AMARELA 

F472BR123
650  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

74 KYD7404 95VCA4A8BBM000966  DAFRA SPEED 150 2011/2011 AZUL 
C7AB0009
76  

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

75 LNT1801 9BGTT08B02B126927  
GM 

ASTRA 
SUNNY 

2001/2002 CINZA 
8C0004376 

 R$      
50,00  

CONSERVA
DO  

76 LTY0682 9BGRZ08X05G143980  
GM 

CELTA 2P 
LIFE 

2004/2005 
VERMELH
A 7V0042475 

 R$    
150,00  

CONSERVA
DO  
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TERMO DE CONDIÇÃO DE LEILÃO 

 

1- DO CADASTRO DO ARREMATANTE 

 O arrematante compromete-se em fornecer ao leiloeiro 
todas as informações necessárias ao preenchimento do 
seu cadastro, sob as penas da Lei nº 7.115/83. Estas 
informações são utilizadas para todos os documentos 
gerados pela venda em leilão. 

 Dados preenchidos incorretos, com letras trocadas, 
com falta de numeração, CEP ou quaisquer outros dados 
terão os documentos impressos fielmente conforme os 
dados informados. O arrematante deverá ter atenção ao 
preenchimento e informação deste para que não haja 
transtornos futuros. 

 As informações cadastrais são confidenciais e 
guardadas em sigilo, e serão utilizadas para emissão de 
Nota de Arrematação, conforme os dados informados. 

 

2- DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 

 Podem participar do leilão quaisquer pessoas, Físicas 
ou Jurídicas, desde que regularmente inscritas no CPF ou 
no CNPJ, desde que atendidas às exigências do item 
anterior. 

 Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em 
situação "suspenso/irregular" junto à Receita Federal, 
ficará sujeito à perda do lote arrematado, em virtude da 
impossibilidade de emissão de Nota de Arrematação, 
bem como às penalidades previstas neste termo. 

 Não podem participar do leilão os menores de idade. 
 

3- DO LEILÃO 

 Os veículos serão vendidos em leilão público em 
conformidade com a com a Resolução 623, de 06 de 
setembro de 2016, do DENATRAN, Portaria nº 3502/05 – 
Presidência do DETRAN, nos termos do Artigo 328 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e de acordo com as 
atribuições contidas no Código de Trânsito Brasileiro com 
base na Lei Federal nº 6.575/78 e na Lei Estadual nº 
6.657/13. 

 O leilão será realizado pelo leiloeiro público oficial, 
EDGAR DE CARVALHO JÚNIOR matrícula n° 032, 
devidamente credenciado junto a JUCERJA, ou por sua 
preposta, ou ainda por qualquer leiloeiro indicado pelo 
mesmo e que esteja devidamente credenciado junto ao 
órgão competente. 

 O organizador poderá, a seu critério, apregoar os lotes 
fora da sequência divulgada, incluir qualquer informação 
não divulgada em editais ou retirar qualquer lote 
constante neste leilão, mesmo publicado em edital. 

 Os veículos colocados em leilão são usados, não 
tendo sido revisados, não sendo dada nenhuma garantia 
sobre o estado dos mesmos; 

 

4- DOS BENS E DA VISITAÇÃO 

 As fotos ilustrativas e descrições dos bens a serem 

apregoados estão disponíveis no website 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br. O bem deverá ser 

visto pelo interessado e, se for o caso, por técnicos de 

sua confiança, apenas nos dias e horários estipulados no 

website, edital de leilão e anúncios anteriormente 

publicados. 

 Os bens serão vendidos no estado em que se 
encontram e sem garantia. 

 Nenhum veículo possui chave, sendo que alguns 
precisam de nova codificação. 

 O fato de constar GNV na descrição de combustível 
não significa que o veículo possua kit gás. Apenas 
específica o tipo de combustível que consta no cadastro 
do veículo. 

 Não serão aceitas reclamações nem devoluções após 
a arrematação feita, sujeitando-se o arrematante às  
penas da lei e às multas explicitadas neste termo e no 
edital de leilão. 

 Também não serão aceitas quaisquer reclamações de 
terceiros com quem os arrematantes venham a negociar 
os lotes do leilão, bem como é vedada tal negociação 
antes da retirada do lote do depósito. 

 Lotes classificados como "Sem motor" só terão os 
motores retirados após o pagamento. A foto contendo o 
motor apenas ilustra o estado do veículo, o que não 
significa que o mesmo será vendido com o item em 
questão. O arrematante deverá observar tal informação 
na descrição completa do veículo. 

 

5- ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO 

 Ao comitente reserva-se o direito de liberar ou não a 
venda de um lote, a quem oferecer maior lance. 

 O arrematante que comprar na forma ONLINE, 
receberá em seu e-mail cadastrado no site do leiloeiro o 
boleto correspondente ao valor de arrematação, mais as 
taxas incidentes sobre este valor, que são: R$395,00 
(trezentos e noventa reais) referente à taxa  
administrativa, 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, 0,95% (noventa e cinco centésimos) de ICMS, 
mais o valor de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta 
centavos) referente à emissão do boleto, que deverá ser 
quitado no prazo de 2 (dois) dias úteis após a realização 
do leilão. 

 Para a compra PRESENCIAL, o comprador receberá 
um boleto bancário, com o valor de arrematação, mais as 
taxas incidentes sobre este valor, que são: R$ 390,00 
(trezentos e noventa reais) referentes à taxa 
administrativa, 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, 0,95% (noventa e cinco centésimos) de ICMS e 
mais o valor de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta 
centavos) referente à emissão do boleto, que deverá ser 
quitado no prazo de 2 (dois) dias úteis após a realização 
do leilão. 
 Não será aceito pagamento em espécie e/ou cheque. 

 Não será emitida nenhuma documentação se o 
pagamento não for efetuado conforme a opção oferecida 
(boleto bancário), isentando o leiloeiro e o Comitente, por 
qualquer inconveniência que possa surgir como não 
emissão de documentação e cobrança por não 
pagamento do boleto bancário emitido, ou ainda outras. 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
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 Todo e qualquer imposto ou taxa que venha a incidir 
sobre os lotes arrematados (ICMS, DUDA, IPVA, DPVAT 
e etc.), bem como a retirada e o transporte dos mesmos, 
correrão por conta exclusiva do arrematante e serão de 
sua responsabilidade. 

 O veículo arrematado não poderá circular de maneira 
alguma até o término do Processo Administrativo junto ao 
DETRAN. Sendo o veículo apreendido após a data do 
leilão, ficará o arrematante responsável pela quitação dos 
débitos existentes, incluindo os débitos anteriores e 
posteriores a data do leilão, como dívida de IPVA, multas, 
diária de pátio e reboque, entre outras. 

 
 

6- LANCES PROGRAMADOS 

 O usuário poderá realizar a oferta de lances 
programados, de tal forma que, se outro usuário cobrir o 
seu lance, o sistema automaticamente gerará um novo 
lance para aquele Usuário, acrescido do incremento 
mínimo, até o limite máximo estabelecido pelo Usuário. 
Os lances automáticos ficarão registrados no sistema 
com a data em que forem programados. 

 

7- DOS LANCES CONDICIONAIS 

 Quando o maior lance ofertado não atingir o preço 
mínimo de venda do bem, a critério do leiloeiro poderão 
ser aceitos lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a 
posterior aprovação da empresa vendedora. 

 O arrematante que ofertar lance condicional será 
informado do aceite. 

 Caso o leilão seja encerrado e o valor do lance 
apareça na cor vermelha, significa que o mesmo não 
atingiu o valor mínimo desejado pelo comitente, portanto 
será submetido à sua aprovação, que poderá ocorrer ou 
não. 

 

8- DA DESISTÊNCIA, DAS MULTAS E DAS 
DEVOLUÇÕES 

 Não pagamento - Ao ser declarado vencedor de um 
lote, o usuário que em 02 (dois) dias úteis após a data do 
pregão, não efetuar o pagamento, deverá pagar MULTA 
referente a 20% (vinte por cento) do valor do lance 
vencedor, acrescido do valor integral referente à 
comissão e taxas da compra. O não pagamento da multa 
implica em PROTESTO IMEDIATO do título. 

 Desistência - Ao efetuar o pagamento, o arrematante 
pode, em até 8 (oito) dias após o pregão, solicitar 
formalmente a desistência da compra. Caso o faça, será 
ressarcido o valor pago, descontados 20% (vinte por 
cento) a título de multa mais o valor integral de comissões 
e taxas. 

 Será estabelecido um prazo de 5 dias úteis para a 
retirada dos bens arrematados, informado no final deste 
termo e através do site do leiloeiro. 

 A não retirada dos bens dentro do prazo estabelecido, 
implicará na perda do direito sobre o(s) lote(s) 
arrematado(s), bem como todas as importâncias pagas. 

 Cancelamento - Após o encerramento do leilão, o 
vendedor (comitente) poderá cancelar uma venda. O 

arrematante será reembolsado integralmente pelo valor 
pago. 

 O leiloeiro emitirá um boleto para cobrança das multas 
devidas referentes ao não pagamento do valor do 
arremate, comissão do leiloeiro, taxa administrativa. 

 Não sendo efetuado tal pagamento, o CPF/CNPJ do 
arrematante será encaminhado a PROTESTO sem 
prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº. 
21.981/32. O pagamento da multa será exigido por via 
executiva, na forma combinada dos incisos I e II do Artº 
585 do CPC. 

 Não será admitido ao arrematante lançar em novos 
leilões até que sua situação seja regularizada. 

 Qualquer reembolso somente será feito mediante 
apresentação de documento fiscal comprobatório emitido 
no dia em que for constatado e comprovado o ocorrido 
que justifique tal devolução, não sendo aceito notas 
fiscais emitidas após a ocorrência dos fatos. 

 

9- DA DOCUMENTAÇÃO DO LEILÃO 

 Após o leilão serão emitidos a nota de arrematação e  
o auto de leilão para cada lote, em nome do arrematante, 
com os dados fornecidos no ato do cadastro. 

 Caberá ao comprador checar se os dados do bem 
arrematado são o mesmo que consta na Nota de 
Arrematação e auto de leilão, bem como deverá checar  
se os dados pessoais estão conforme o fornecido no ato 
do cadastro. 

 Não será permitida mudança de nome do arrematante, 
devendo o mesmo fornecer os dados necessários para a 
emissão da Nota de Arrematação no ato do leilão. 

 Caso algum dado esteja divergente deverá ser 
informado no ato de retirada/recebimento do documento. 

 

10- DA TRANSFERÊNCIA, REGULARIZAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO 

 Os veículos e materiais diversos são vendidos no 
estado em que se encontram, devendo o arrematante 
comparecer no(s) dia(s) e horário(s) de visitação 
estipulados e informados no site do leiloeiro, anúncios 
publicados ou através do telefone (21) 2240-7858. 

 É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender 
ou de alguma forma negociar o veículo arrematado 
antes de proceder com a regularização  e 
transferência de propriedade do veículo junto ao 
DETRAN. 

 A Secretaria municipal de transporte e trânsito e o 
Leiloeiro não fornecerão nenhum tipo de documento 
relativo à Kit Gás, para os veículos que possuam ou não o 
mesmo. 

 A Secretaria municipal de transporte e trânsito e o 
Leiloeiro não se responsabilizarão por eventuais 
Processos Judiciais que venham a incidir sobre o veículo 
após o leilão. 

 A legalização do(s) bem (ns) arrematado(s) é de 
exclusiva responsabilidade do Arrematante junto ao 
DETRAN. O Leiloeiro não legaliza veículo adquirido em 
leilão. 

 A comunicação de venda dos veículos cadastrados 
na Base Estadual do Rio de Janeiro é de inteira 
responsabilidade da Secretaria municipal de transporte e 
trânsito que será feita por meio do CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO 
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TÉCNICA que viabiliza a realização de leilões, a 
regularização dos veículos leiloados e a prensagem dos 
veículos considerados irrecuperáveis. 

 Para os veículos cadastrados em outra Base Estadual 
(SP, MG, ES...) e veículos de primeiro emplacamento o 
arrematante deverá enviar para a Secretaria de Ordem 
através do e-mail edgardecarvalhojr@hotmail.com, cópia 
do Duda de Transferência de Propriedade pago no CPF 
do Arrematante, Duda de Placa completo pago no CPF do 
arrematante, Comprovante de Residência e Cópia do 
Documento de Identidade com foto e CPF, para abertura 
no processo de regularização junto ao DETRAN-RJ. 

 Para os veículos de primeira licença o arrematante 
deverá enviar para a Secretaria de Ordem através do e- 
mail  edgardecarvalhojr@hotmail.com, cópia do Duda de 
Primeira Licença, cópia do Duda de Placa completa pago 
no CPF do arrematante, Comprovante de Residência e 
Cópia do Documento de Identidade com foto e CPF, para 
abertura no processo de regularização junto ao DETRAN-
RJ. 

 Tais procedimentos, citados nos itens anteriores, será 
de responsabilidade do arrematante ficando a Secretaria 
municipal de transporte e trânsito responsável apenas 
pela abertura do processo e fornecimento do número de 
protocolo. 

 A desvinculação de débitos e a transferência de 
propriedade são de INTEIRA RESPONSABILIDADE DO 
DETRAN. O prazo depende de ações do DETRAN e da 
Secretaria da Receita Estadual. 

 O DETRAN não estabelece prazo mínimo, nem 
máximo, para conclusão da transferência de propriedade 
e consequente vistoria do veículo. Não é garantido que o 
veículo será vistoriado e liberado o CRLV em 30 dias. O 
DETRAN e a Secretaria municipal de transporte e 
trânsito, órgãos responsáveis pela inserção do extrato de 
leilão com a devida transferência de propriedade e 
consequente comunicação de venda, não definem prazo 
para tal ação. 

 Para regularizar os “SEM MOTOR”, o comprador 
deverá apresentar Nota Fiscal de compra do novo motor 
junto ao DETRAN. 

 É de responsabilidade do arrematante regularizar o 
motor que não pertencer ao veículo arrematado junto ao 
Órgão competente. 

 

11- DA RETIRADA DOS LOTES 

 A nota de arrematação e auto de leilão serão entregues 
no depósito, que fica localizado na Av. Getúlio Vargas, 49 
- Vila Columbia, São João de Meriti - RJ, CEP - 25575-
613 As retiradas ocorrerão do dia 02 ao dia 06 de 
dezembro das 9h às 12:00h e das 13:00h às 17h, exceto 
finais de semana e feriados bem como dia 20/11/2019, na 
seguinte ordem de retirada: 

 

 
 

 O leiloeiro é exclusivamente contratado pela  
Secretaria municipal de transporte e trânsito para a 
realização da hasta pública, não sendo responsável pelos 
materiais localizados nos depósitos. 

 Caso o arrematante não retire os bens na data 
informada, o arrematante perderá qualquer direito sobre o 
bem e este será levado novamente a leilão sem 
reembolso de nenhum valor pago. 

 Caso haja divergência quanto ao bem comprado e 
anunciado do bem que consta no depósito o arrematante 
não deverá retirar o bem. O arrematante deverá 
imediatamente contatar a Secretaria municipal de 
transporte e trânsito, e comprovar as divergências 
observadas para que seja  feita o reembolso do valor 
pago. O Leiloeiro só tem autorização para, no caso de 
divergências comprovadas, reembolsar o valor do 
reboque mediante apresentação de nota fiscal emitida no 
dia do serviço prestado. Não serão aceitas notas fiscais 
com datas posteriores ao dia do serviço prestado. Caso o 
bem seja retirado do local do leilão não poderá o 
arrematante pretender qualquer indenização ou 
desistência a título de divergência bem como por 
consertos, eventualmente realizados no veículo objeto da 
arrematação. 

 Para mais informações entre em contato com o 
escritório do leiloeiro através do telefone (21) 2240-7858 
ou pelo e-mail edgarcarvalhojr@hotmail.com. 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as condições de 
leilão exposta acima. 

 

Nome:   

 
 

CPF:    

 
 
 

 

Assinatura do Arrematante 
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