
LEILÃO DE VEÍCULO/SUCATA APROVEITÁVEL 

CUIABA02.21 
Dia 17 de Março de 2021 às 09:00h 

 

 

A realização do leilão ocorrerá da seguinte forma: 

 
ON-LINE Atendendo a norma de saúde, em combate e 

prevenção ao COVID-19, não teremos Auditório do Presencial 

Visitação 

Dias: 10 de março à 16 de março de 2021 somente dias úteis 
Horário: 09:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00. 

 
 

Depósito 
 

Pátio da Rodando Legal/SEMOB-MT – Rua Beira Rio, S/N, Lote 

A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000. 

 

Agendamento de retirada: 24, 25 e 26 de março de 2021. 

 
Os agendamentos dos lotes serão realizados SOMENTE de forma 
online. Nos dias citados acima será enviado um link para agendar 
conforme data prevista em edital. O agendamento só pode ser 
realizado após o pagamento e compensação do boleto. 

 

Retirada dos lotes conservados e sucatas 

 
De 30 de março à 16 de abril de 2021, exceto feriados e finais de 
semana, no horário de 09:00 às 16:00h, apenas para lotes 
classificados como veículo conservado. 

 
De 06 à 16 de abril, exceto feriados e finais de semana, no horário 
de 09:00 às 16:00h, apenas para lotes classificados como sucata 
aproveitável e inservível. 

 
Atenção! 

 
Ressaltamos que os débitos existentes nos veículos até a data 
do leilão serão quitados ou desvinculados de acordo com a 
ordem de pagamento prevista na resolução nº 623/16 do 
CONTRAN. Ao arrematante competem as despesas de 
pagamento do licenciamento, IPVA e DPVAT do exercício de 
2020, a transferência de propriedade do bem arrematado, bem 

como alteração de característica, desalienação, comunicado 
de venda e ICMS conforme edital; 
Veja as regras e os prazos para a regularização de veículos de 
outros estados federativos no Termo de Condições do Leilão; 
Os lotes só poderão ser retirados mediante agendamento, 
após a comprovação do pagamento dos valores devidos e 
taxas da arrematação. 

 
A retirada dos lotes no pátio deverá ser feita por guincho. 

 

- O Leiloeiro Flares Aguiar da Silva e a Foco leilões não se 
responsabilizam pelo prazo de regularização dos veículos; 
- Os lotes classificados como “sucata” não poderão ser 
regularizados; 
- Para cada lote, sobre o valor do lance incidirá: 5% (cinco por 
cento) de comissão do leiloeiro, taxa administrativa pela 
organização, preparação, divulgação e conclusão do leilão, 

variável de acordo com a classificação do veículo, R$ 6,30 (seis 
reais e trinta centavos) de taxa de boleto, todos conforme 

item 9.1 do Edital de Leilão. 
 

Fique atento: 
Compra presencial e online: pagamento em boleto bancário. 
No ato da arrematação será exigida a apresentação dos 

seguintes documentos, no original, sob pena de nulidade do lance: 
a) CNPJ ou CPF (original e cópia); 
b) Contrato Social (cópia autenticada e reconhecimento de firma); 
c) Documento de identidade, previsto na legislação (cópia e 

original); 
d) Comprovante de endereço (original e cópia). 

 

No ato da retirada do(s) lote(s) agendado(s), o arrematante 

deverá apresentar ORIGINAL e 1 (uma) CÓPIA para CADA 

VEÍCULO (Lote), conforme abaixo: 
 

Pessoa Física: 

a) RG (identidade); 

b) CPF; 
c) Comprovante de Residência; 
d) Cópia do documento do reboque e da CNH do condutor. 

 

Pessoa Jurídica: 

a) CNPJ (dentro da validade do documento); 
b) Contrato Social e do documento comprovando que a pessoa 
que assina tem poder para representar a empresa; 

c) Cópia do documento do reboque e da CNH do condutor. 
 

Observação para Pessoa Física e Jurídica: Deverá comparecer 
com Original e Cópia da PROCURAÇÃO PÚBLICA (para retirada 

de lote de Leilão) RECONHECIDA FIRMA NO CARTÓRIO, quando 
proprietário for representado por outra pessoa, dando poder para 
representá-lo junto ao Pátio. Os veículos somente poderão ser 

retirados do pátio do leilão mediante apresentação dos documentos 

citados. 
 

CRITÉRIOS LEGAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO DE 
SUCATAS APROVEITÁVEIS E SUCATAS INSERVÍVEIS 

 
De acordo com o artigo 16, parágrafo 3º da Resolução 623 do 
Contran, só poderão adquirir em leilão os veículos classificados 
como sucatas aproveitáveis as empresas do ramo do comércio de 
peças usadas reguladas pela Lei n° 12.977, de 20 de maio de 2014, 
e normativos do CONTRAN e para os lotes das sucatas inservíveis 

as empresas regulares do ramo de siderurgia ou fundição. 
 

Para mais informações consulte o edital de leilão no site 
www.focoleiloes.com.br 

 
 

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 

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


CUIABÁ02.21 

SUCATA INSERVÍVEL - 0253 

LOTE MARCA/MODELO DEPÓSITO 

0253.0001 YAMAHA/YBR 125E SEMOB - CUIABA 

0253.0002 RENAULT/SANDERO EXP1016V SEMOB - CUIABA 

0253.0003 HONDA/CG 125 FAN SEMOB - CUIABA 

0253.0004 YAMAHA/FACTOR YBR125 K SEMOB - CUIABA 

0253.0005 VW/BRASILIA SEMOB - CUIABA 

0253.0006 FIAT/UNO MILLE SX SEMOB - CUIABA 

0253.0007 HONDA/CG 125 FAN SEMOB - CUIABA 

0253.0008 FORD/FIESTA STREET SEMOB - CUIABA 

0253.0009 FIAT/UNO MILLE FIRE SEMOB - CUIABA 

0253.0010 HONDA/CG 125 CARGO SEMOB - CUIABA 

0253.0011 FIAT/UNO MILLE EP SEMOB - CUIABA 

0253.0012 FIAT/UNO MILLE ECONOMY SEMOB - CUIABA 

0253.0013 FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX SEMOB - CUIABA 

0253.0014 HONDA/CG 150 SPORT SEMOB - CUIABA 

0253.0015 FIAT/UNO MILLE EP SEMOB - CUIABA 

0253.0016 FORD/ESCORT 1.8 XR3 SEMOB - CUIABA 

0253.0017 HONDA/CG 125 FAN SEMOB - CUIABA 

0253.0018 HONDA/BIZ 125 ES SEMOB - CUIABA 

















 


