
LEILÃO DE SUCATAS INSERVÍVEIS 
CUIABA02.20 

Dia:16 de Abril de 2020 às 09:00h ON-LINE 
 
 

 
 

Dia: 16 de abril de 2020, imediatamente após o término 
do leilão de veículos conservados e sucatas 
aproveitáveis. 
 

  ON-LINE .Atendendo a normas de saúde, em prevenção ao     
  COVID-19, não teremos Auditório do Presencial 
 
 

Visitação 

Dias: 07, 08, 09 e 10 de abril de 2020 
Horário: 09:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00. 

 
 

Pátio da Rodando Legal/SEMOB-MT – Rua Beira Rio, S/N, Lote 
A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000. 

 
Agendamento de retirada: 28, 29 e 30 de abril de 2020 
 
Os agendamentos dos lotes serão realizados SOMENTE de forma 
online, após o pagamento e compensação do boleto, o  
arrematante receberá um e-mail com o link do agendamento para 
que escolha o dia e horário da retirada do lote. 

 

Retirada dos lotes conservados e sucatas 
 
 

De 05 à 15 de março, exceto feriados, no horário de 09:00 às 
16:00h, apenas para lotes classificados como sucata aproveitável e 
inservível. 

 
Atenção! Informações Importantes: 
Poderão participar do leilão de SUCATAS INSERVÍVEIS, que 
serão vendidas em hasta pública como sucata ferrosa para prensa, 
pessoa jurídica que comprove capacidade técnica para promover a 
retirada, descontaminação, esmagamento total, prensagem ou 
compactação, na sua integralidade estrutural bem como destinação 
final, conforme previsto na resolução nº 623/16 do CONTRAN e 
documentos relacionados no subitem 7.1.2.Para o lote, sobre o 
valor do lance incidirá: 5% de comissão do Leiloeiro | Taxa 
Administrativa R$400,00 | Taxa de boleto R$ 6,30 

 
Leia as informações completas no “Termo de Condições do Leilão”. 

 
Observação: 
*A retirada   dos        lotes       ocorrerá mediante 
agendamento, dentro dos dias e horários estipulados. 
*A não retirada do bem dentro do prazo estipulado pela empresa 
vendedora implica em sanções conforme item 07 (sete). 
*Os veículos deverão ser removidos no estado em que se 
encontram, não sendo permitidos consertos no depósito. 
*A retirada do veículo será feita por conta e risco do arrematante, 
bem como mão-de-obra e equipamentos necessários. *Na retirada 
do (s) bem (ns) arrematado (s), o arrematante deverá respeitar e 
cumprir todas as normas internas de segurança estabelecidas pela 
empresa vendedora - no que se refere à utilização de veículo 
apropriado, pessoal devidamente identificado e portando todos os 
equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos pela 
legislação em vigor, não cabendo à empresa vendedora qualquer 
responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante e 
em função das operações de carregamento e retirada. 
*No ato da retirada do (s) lote (s) agendado (s) o arrematante 
PESSOA FÍSICA deverá apresentar ORIGINAL e XEROX, para 
CADA VEÍCULO (LOTE) arrematado, conforme abaixo: 

*RG; 

*CPF; 
*Comprovante de residência (ou declaração de residência 
disponível no website do Detran/RJ, preenchida, assinada e 
datada pelo próprio arrematante); *Comprovante de pagamento 
da arrematação; 
*Quando o representante for advogado, cônjuge, ascendente 
ou descendente até 2º grau: Apresentar os seguintes 
documentos; cópia autenticada da procuração particular com 
firma reconhecida por autenticidade, original e cópia do 
documento de Identidade. CPF e comprovante de residência  
do procurador, cópia do documento de Identidade, CPF e 
comprovante de residência do outorgante, cópia da certidão de 
casamento, no caso de cônjuge, original e cópia do cartão de 
Identidade expedido pela Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB, no caso de advogado. 
*Quando a representação ocorrer por meio de procurador, 
cópia autenticada da procuração por instrumento particular com 
firma reconhecida em cartório, por autenticidade, devendo 
conter a especificação de que o outorgado possui autonomia 
para responder pelo veículo perante o SEMOB-MT, com 
informações do veículo (placa e chassi ou placa e RENAVAM), 
original e cópia do documento de Identidade e do CPF do 
procurador. 
*No ato da retirada do (s) lote (s) agendado (s) o arrematante 
PESSOA JURÍDICA deverá apresentar ORIGINAL e XEROX, 
para CADA VEÍCULO (LOTE) arrematado, conforme abaixo: 
Extrato do CNPJ; 
*Contrato social (ou ato constitutivo equivalente); 
*Comprovante de pagamento da arrematação; 
*PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS na qual 
conste a firma do representante legal da pessoa jurídica 
reconhecida em cartório, por autenticidade. 
Em casos de CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO, o 
arrematante deve seguir o seguinte procedimento: 
Abertura de ficha de solicitação de cancelamento da 
arrematação e reembolso junto ao leiloeiro, informando o 
motivo, para análise e deferimento ou não do pedido; 
*Realização de vistoria com perito indicado pela vendedora, 
para verificação dos serviços executados; 
Apresentação de Notas Fiscais de peças e/ou serviços 
executados no veículo. 

 
 

Descrição: 
 

1. Lote de Sucata Inservível totalizando 56 veículos e 
aproximadamente 36.000 kg subdivididos em: 

 
 

LEVE A – 18 veículos - peso em média 100 kg totalizando 
1.800 kg 

 

LEVE B – 38 veículos – peso em média 900 kg totalizando 
34.200 kg 

 

 
 

Avaliação: R$ 14.400,00 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

Leiloeiro Flares Aguiar da Silva Tecnologia: Foco Leilões 

Telefone: (65) 99946-4717 / 3025-7500 Telefones: (21) 3005-0137 

E-mail: contato@faleiloes.com.br  

Faça o seu cadastro e receba as novidades sobre os próximos leilões. Acesse: www.focoleiloes.com.br 

mailto:contato@faleiloes.com.br
http://www.focoleiloes.com.br/


              SUCATAS INSERVÍVEIS  LOTE 3000.0000 aproximadamente 36.000Kg (trinta e seis mil quilos) 

 

 

 
 

 
 
  

LOTE TIPO QTD PEOS MD (KG) QUILOGRAMA (KG) TOTAL R$ 

3000 

LEVE A (MOTOS ) 18 100 1.800 R$720,00 

LEVE B (AUTOMOVEIS) 38 900 34.200 R$13.680,00 

      

    

LANCE INICIAL R$14.400,00 


