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ATA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO PÚBLICO EDITAL N º 003/2021 REFERENTE AOS VEÍCULOS 

APREENDIDOS, REMOVIDOS E RECOLHIDOS HÁ MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS PELA SEMOB/MT E 

NÃO PROCURADOS POR SEUS PROPRIETÁRIOS.  

 
Às nove horas do dia vinte de maio de dois mil e vinte e um, através da Rede Mundial de 
Computadores, Internet, exclusivamente eletrônico, através do portal www.focoleiloes.com.br,  o 
Leiloeiro Público Oficial o Sr FLARES AGUIAR DA SILVA, matriculado na Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso, JUCEMAT N.º 0019/2010, estabelecido comercialmente na Avenida Historiador 
Rubens de Mendonça, nº 1836, Sala 607, Bairro Bosque da Saúde na cidade de Cuiabá-MT, realizou 
Leilão Público do SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, Inscrita no CNPJ/MF Nº 
01.515.590/0001-58 sediada na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-000, 
doravante denominado SEMOB, procedeu ao início do encerramento do Leilão da SEMOB, para a 
venda de veículos conservados com direito a documentação, Sucata aproveitável e Sucata 
aproveitável inservível, descritos no anexo I, referentes aos veículos retidos e abandonados, não 
procurados, reclamados por seus respectivos proprietários, no município de Cuiabá, retidos no 
Pátio da SEMOB,  em Cuiabá- MT, conforme Edital de Leilão N.º 003/2021. Iniciando os trabalhos 
pontualmente, iniciou-se as etapas dos lances virtuais, onde foram ofertados pelos valores de 
venda mínima conforme edital, com intuito da venda por maior valor pelo lote, dos veículos 
discriminados individualmente no anexo I do edital de Leilão 003/2021. Ocorre que ao iniciar as 
etapas de lance, persistiu falhas e quedas ocorridas no dia anterior no sistema da internet e este 
leiloeiro visando sempre a transparência e a isonomia, e, para que nenhum arrematante se sinta 
prejudicado, este leiloeiro em conjunto com a equipe técnica, optou pela suspensão do leilão pelo 
prazo de 24(vinte e quatro) horas, retornando no dia seguinte, em 21/05/2021 às 09:00 Horas 
(Horário de Cuiabá), conforme publicação no site www.focoleioloes.com.br, sendo que o leilão 
será reiniciado a partir do primeiro lote, visando assim, a isonomia e para que possíveis 
arrematantes não venham alegar que não conseguiram entrar no site e ofertar lances nos referidos 
lotes, tomou-se a presente decisão. Não se registrando qualquer outro fato que    justificasse 
menção especial, lavrou-se a presente Ata. 
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