
                                                                                                
                                                                      DETRAN/SP –  SÃO VICENTE 

LEILÃO ONLINE 
LEILOEIRA: TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA  – JUCESP 723  

  

 
 DADOS PARA PAGAMENTO  

AGÊNCIA 3785 / CONTA CORRENTE 05546-2 / TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA / CPF 262.678.818-06  
Obs. enviar comprovante de depósito para pagamento@liderleiloes.com.br 

 

VEICULOS COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO 
 
1. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, a quem maior lance oferecer reservado ao comitente vendedor o direito de recusar 
valores inferiores ao da avaliação ou estipulado mínimo de venda na modalidade online. 
2. As vendas são realizadas em caráter irrevogável e irretratável. Os lances em condicionais caso tenham que forem aceitos pelo comitente, 
transformam-se em venda automaticamente. 
3. O Leiloeiro e o Comitente vendedor poderão sem qualquer aviso prévio e a seu critério exclusivo RETIRAR, REUNIR, SEPARAR, CANCELAR e 
REPASSAR qualquer lote. 
4. O arrematante devera efetuar o pagamento em 24h após o recebimento do e-mail enviado pelo Financeiro. O preço do bem arrematado, a 
comissão do Leiloeiro e as 5 ( cinco) UFESP deverão ser somado e pagos através de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – 
Transferência Eletrônica Disponível ou boleto bancário no prazo de até 24h a contar do recebimento do e-mail – recomendamos esperar o 
recebimento do email antes de efetuar o depósito. Obs: Para emissão de boleto o Arrematante deverá responder o e-mail enviado com os dados para 
pagamento solicitando o mesmo. 
5. Os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar previamente no site da leiloeira fornecendo toda a documentação solicitada em 
tempo hábil em nossa sede para habilitação no leilão. É proibida a participação de menores de 18 anos. 
6. Em caso de desistência ou inadimplência do Comprador (arrematante) será cobrada multa de 30% (Trinta por cento) sobre o valor do lance. Poderá 
o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da comissão. 
Execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. O Leiloeiro ainda poderá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do 
arrematante junto aos órgãos de proteção ao crédito. 
7. Em caso de cancelamento da venda por parte do Leiloeiro, não será nada devido ao arrematante, apenas devolvido o valor pago. 
8. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação. O comprador declara estar ciente de todo o estado do bem, veículo ou mercadoria que 
esta arrematando, mesmo de eventuais defeitos e vícios ocultos, quantidades e estado de conservação ou armazenagem. (Artigo 39 Decreto 21.981 
de 19/10/1932.). 
9. Todas as despesas e encargos decorrentes da venda tais como CARREGAMENTO e TRANSPORTE serão de inteira responsabilidade e risco dos 
compradores. . Não nos responsabilizamos pelas CHAVES dos veículos, inclusive a existência ou extravio. 
10. Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausência de peças e componentes, quantidade, estado de conservação e outros, deverá ser 
feita por escrito antes da retirada lote. Não serão aceitas reclamações feitas após a retirada do lote. 
11. Os casos omissos e demais condições serão regidos pela legislação vigente e pelo decreto lei nº 21.981 com as alterações introduzidas pelo 
decreto lei nº 22.427. 
12. Conforme edital 45/2019 o arrematante arcará, com o custo proveniente da taxa de preparação de leilão, no valor de 5 UFESP, por lote 
determinada pelo DETRAN/SP 
13. As informações contidas neste catálogo tem caráter informativo, cabe ao arrematante certificar-se da condição de uso, impedimentos, 
aproveitamento de peças, validade e funcionamento dos lotes que deseja arrematar, isentando o leiloeiro e o comitente vendedor de qualquer 
responsabilidade por vícios ou defeitos ocultos ou inexistência e outros prejuízos que possa a ter no futuro. 
14. Os VEICULOS serão vendidos e entregues aos compradores SEM DÉBITOS de IPVA, SEM MULTAS de TRANSITO (que constarem até a data do 
leilão) e SEM dividas com Financiamentos. 
15. Será de RESPONSABILIDADE e ENCARGO dos compradores, quando necessário: Taxa de transferência, DPVAT, LICENCIAMENTO e MULTA RENAINF  
(que estiver constando no veículo), Emissão de Laudos, Vistorias, Vistoria Lacrada, Laudo de Vistoria para transferência, Relacração, Inspeção 
Ambiental (Controlar), Multa de Averbação (quando ocorrer), regularizações como RE-VISTORIA, Remarcação de Motor ou Chassi e pagamento de 
débitos até R$500,00 (Quinhentos Reais) que venham a surgir bem como outras regularizações que se fizerem necessárias. 
16. O pedido de vistoria, pagamento de taxas, laudos e outros que se fizerem necessários será de total responsabilidade e encargos do comprador, 
independente da aceitação da CIRETRAN de onde for realizada a transferência. A transferência será feita através da NOTA de VENDA e EDITAL do 
leilão, que deverá ser retirado no escritório da Leiloeira em 20 úteis dias após o pagamento do referido lote. Os veiculo NÃO possuem disponível o 
DUT (Recibo de compra e venda), portanto não serão enviados. 
17. Os veículos vendidos deverão ter sua primeira transferência feita SOMENTE para o ESTADO de São Paulo, posteriormente o comprador poderá 
transferir para outro Estado (UF). 
18 Os veículos blindados e os veículos para deficiente físico, a regularição do mesmo junto aos orgãos reponsaveis é por conta do arrematante. 
19. ATENÇÃO! LOTES VENDIDOS COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO, SÃO LOTES COM DÉBITOS SUPERIORES A AVALIAÇÃO NÃO TEM PRAZO PARA 
TRANSFERENCIA DEFINITIVA, DEBITOS A SEREM, DESVINCULADOS PELO DETRAN. O ARREMATANTE EXIME NO ATO DA ARREMATAÇÃO A LEILOEIRA 
DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES.  
20. A LIDER LEILOES OFERECE O SERVIÇO DE DESPACHANTE entrar em contato com a Ariane no telefone 11 4425-29/05 ramal 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRADA DOS LOTES APÓS O PAGAMENTO: 
PÁTIO : SÃO VICENTE  

R. General Etchegoyen, 40, Vila Cascatinha - São Vicente - SP CEP: 11370-210 
DATA DE VISITAÇÃO:  17/04/2019 DAS 09H00 ÁS 11H30 E DAS 14H ÁS 16H00 

DATA DE RETIRADA : 29/04/2019 A 29/05/2019  Horário 09h00 ás 11h30 e das 13h ás 16h00  

 *A retirada dos veículos ocorrerá somente com agendamento prévio com o Pátio no Telefone: (13)3561-5350 
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VEICULOS SEM DOCUMENTAÇÃO 
 

1. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, a quem maior lance oferecer reservado ao comitente vendedor o 
direito de recusar valores inferiores ao da avaliação ou estipulado mínimo de venda. 

2. As vendas são realizadas em caráter irrevogável e irretratável. Os lances em condicionais que forem aceitos pelo 
comitente, transformam-se em venda automaticamente. 

3. O veículo relacionado com direito a documentação, não arrematado na hasta pública, passara a compor o ultimo lote de 
veículos relacionados sem direito a documentação. 

4. O Leiloeiro e o Comitente vendedor poderão sem qualquer aviso prévio e a seu critério exclusivo RETIRAR, REUNIR, 
SEPARAR, CANCELAR e REPASSAR qualquer lote. 

5. Os interessados em participar do leilão na modalidade online deverão se cadastrar previamente no site da leiloeira fornecendo 

toda a documentação solicitada em tempo hábil em nossa sede para habilitação no leilão. É proibida a participação de menores 
de 18 anos. 

6. PARA OS LOTES DE SUCATA SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR OS INTERESSADOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 
DETRAN N° 1215 DE 24 DE JUNHO DE 2014. 

7. Em caso de desistência ou inadimplência do Comprador (arrematante) será cobrada multa de 30% (Trinta por cento) sobre o 
valor do lance. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta 
de pagamento, sem prejuízo da comissão. Execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. O Leiloeiro ainda poderá, 
nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

8. Em caso de cancelamento da venda por parte do Leiloeiro, não será nada devido ao arrematante, apenas devolvido o valor pago. 
9. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação. O comprador declara estar ciente de todo o estado do bem, veículo 

ou mercadoria que esta arrematando, mesmo de eventuais defeitos e vícios ocultos, quantidades e estado de conservação ou 
armazenagem. (Artigo 39 Decreto 21.981 de 19/10/1932.). 

10. Todas as despesas e encargos decorrentes da venda tais como CARREGAMENTO e TRANSPORTE serão de inteira 
responsabilidade e risco dos compradores. 

11. Não nos responsabilizamos pelas CHAVES dos veículos, inclusive a existência ou extravio. 
12. Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausência de peças e componentes, quantidade, estado de conservação e 

outros, deverá ser feita por escrito antes da retirada lote. Não serão aceitas reclamações feitas após a retirada do lote 
13. Os casos omissos e demais condições serão regidos pela legislação vigente e pelo decreto lei nº 21.981 com as alterações 

introduzidas pelo decreto lei nº 22.427. 
14. Conforme edital 45/2019 o arrematante arcará, com o custo proveniente da taxa de preparação de leilão, no valor de 5 UFESP 

por lote determinada pelo DETRAN/SP, ALEM DO VALOR DE 1 UFESP REFERENTE A PINAGEM 
15. Os lotes vendidos como SUCATA NÃO terão DIREITO a DOCUMENTO, ou seja, não poderão CIRCULAR em vias públicas, são 

destinados para uso de peças. Os veículos terão suas placas retiradas e o Chassi INUTILIZADO. 
16. Os lotes vendidos como SUCATA, somente terão BAIXA PERMANENTE para os veículos licenciados no Estado de São Paulo, sem 

prazo para sua efetivação. 
17. Ficam os arrematantes cientes que os números dos motores que não são compatíveis com o número do chassi do mesmo 

veículo, bem como, motores e câmbios vendidos em lote próprio (isoladamente), e ainda, motores sem cadastro no sistema 
não terão sua baixa permanente, isentando a leiloeira e a comissão de leilão de reclamações posteriores. Os motores estão 
identificados no catálogo oficial do seguinte modo: (s/c – sem registro/cadastro); (c/b – motor confere com o chassi para 
baixa); (s/b – sem baixa – não confere com o chassi); a baixa permanente dos veículos será providenciada exclusivamente 
pela comissão de leilão; A LEILOEIRA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA PROCEDÊNCIA DOS MOTORES SEM CADASTRO (S/C), E 
NÃO ASSUME QUAISQUER DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA, POR PARTE DOS ARREMATANTES, DOS 
BLOCOS DE TAIS MOTORES. 

18. As informações contidas no site tem caráter informativo, cabe ao arrematante certificar-se da condição de uso, impedimentos, 
aproveitamento de peças, validade e funcionamento dos lotes que deseja arrematar, isentando o leiloeiro e o comitente 
vendedor de qualquer responsabilidade por vícios ou defeitos ocultos ou inexistência e outros prejuízos que possa a ter no 
futuro. 

 

RETIRADA DOS LOTES APÓS O PAGAMENTO: 
PÁTIO : SÃO VICENTE 

R General Etchegoyen, 40, Vila Cascatinha - São Vicente - SP CEP: 11370-210 
DATA DE VISITAÇÃO:  17//04/2019 DAS 09H00 ÁS 11H30 E DAS 14H ÁS 16H00 

DATA DE RETIRADA : 29/04/2019 A 29/05/2019  Horário 09h00 ás 11h30 e das 13h ás 16h00  

 *A retirada dos veículos ocorrerá somente com agendamento prévio com o Pátio no Telefone: (13)3561-5350 
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DADOS PARA PAGAMENTO 

AGÊNCIA 3785 / CONTA CORRENTE 05546-2 / TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA / CPF 262.678.818-06 
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VEICULOS SUCATA VEICULAR PARA RECICLAGEM 

 
1. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, a quem maior lance oferecer 

reservado ao comitente vendedor o direito de recusar valores inferiores ao da avaliação ou 
estipulado mínimo de venda na modalidade SOMENTE ON LINE 

2. As vendas são realizadas em caráter irrevogável e irretratável. Os lances em condicionais que 
forem aceitos pelo comitente, transformam-se em venda automaticamente. 

3. O Leiloeiro e o Comitente vendedor poderão sem qualquer aviso prévio e a seu critério 
exclusivo RETIRAR, REUNIR, SEPARAR, CANCELAR e REPASSAR qualquer lote. 

4. Os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar previamente no site da leiloeira 
fornecendo toda a documentação solicitada em tempo hábil em nossa sede para habilitação no 
leilão. É proibida a participação de menores de 18 anos.  

5. O arrematante deverá efetuar o pagamento, em 24h após o recebimento do e-mail enviado 
pelo Financeiro.  O preço do bem arrematado, a comissão do Leiloeiro deverão ser somado e 
pagos através de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência 
Eletrônica Disponível ou boleto bancário no prazo de até 24h a contar do recebimento do e-
mail  – recomendamos esperar o recebimento do  email antes de efetuar o depósito. Obs: Para 
emissão de boleto o Arrematante deverá responder o e-mail enviado com os dados para 
pagamento solicitando o mesmo. 

6. Em caso de desistência ou inadimplência do Comprador (arrematante) será cobrada multa de 
30% (Trinta por cento) sobre o valor do lance. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a 
cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da 
comissão. Execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. O Leiloeiro ainda poderá, 
nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de 
proteção ao crédito. 

7. Em caso de cancelamento da venda por parte do Leiloeiro, não será nada devido ao 
arrematante, apenas devolvido o valor pago. 

8. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação. O comprador declara estar ciente de 
todo o estado do bem, veículo ou mercadoria que esta arrematando, mesmo de eventuais 
defeitos e vícios ocultos, quantidades e estado de conservação ou armazenagem. (Artigo 39 
Decreto 21.981 de 19/10/1932.). 

9. Todas as despesas e encargos decorrentes da venda tais como CARREGAMENTO e TRANSPORTE 
serão de inteira responsabilidade e risco dos compradores. 

10. O bem leiloado como sucata veicular sem direito a documentação e destinado para reciclagem 
somente poderá ser transportado após ser devidamente compactado. 

11. Os casos omissos e demais condições serão regidos pela legislação vigente e pelo decreto lei nº 
21.981 com as alterações introduzidas pelo decreto lei nº 22.427. 

12. Os lotes vendidos como SUCATA e RECICLAGEM, somente terão BAIXA PERMANENTE para os 
veículos licenciados no Estado de São Paulo, sem prazo para sua efetivação. 

13. As informações contidas no site tem caráter informativo, cabe ao arrematante certificar-se da 
condição de uso, impedimentos, aproveitamento de peças, validade e funcionamento dos lotes 
que deseja arrematar, isentando o leiloeiro e o comitente vendedor de qualquer 
responsabilidade por vícios ou defeitos ocultos ou inexistência e outros prejuízos que possa a 
ter no futuro. 
 

 
 

RETIRADA DOS LOTES APÓS O PAGAMENTO: 
PÁTIO : SÃO VICENTE 

R. General Etchegoyen, 40, Vila Cascatinha - São Vicente - SP CEP: 11370-210 

DATA DE VISITAÇÃO:  17/04/2019 DAS 09H00 ÁS 11H30 E DAS 14H ÁS 16H00 
DATA DE RETIRADA : 29/04/2019 A 29/05/2019  Horário 09h00 ás 11h30 e das 13h ás 16h00 

*A retirada dos veículos ocorrerá somente com agendamento prévio com o Pátio no Telefone: (13)3561-5350 

 


