
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EDITAL Nº 8/2019/GAB-MG

LEILÃO Nº 1/2019

A União, por intermédio da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais,
torna público para conhecimento dos interessados que, após procedidas todas as no ficações oficiais
e decorridos os prazos legais sem manifestação dos proprietários, realizará licitação na modalidade
LEILÃO, do po maior lance ofertado, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos
e o constante no processo SEI nº 08656.260500/2018-33.

O procedimento licitatório observará as disposições da Lei nº 8.666 de 1993 (Regulamenta o ar go 37,
inciso XXI, da Cons tuição Federal, ins tui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências), da Lei nº 9.503 de 1997 (Ins tui o Código de Trânsito Brasileiro), da Lei nº
13.160 de 2.015 (Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Transito Brasileiro, para
dispor sobre retenção, remoção e leilão de veículo, e revoga a Lei nº 6.575, de 30 de setembro de
1978),  da  Lei  nº  12.977/2014  (Regula  e  disciplina  a  a vidade  de  desmontagem  de  veículos
automotores terrestres; altera o ar go 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro; e dá outras providência), do Decreto 1.305 de 1994 (Regulamenta a Lei nº 8.722,
de 27 de outubro de 1993, que torna obrigatória a baixa de veículos vendidos como sucata e dá outras
providências), da Lei nº 8.722/1993 (Torna obrigatória a baixa de veículos vendidos como sucata e dá
outras providências), do Decreto - Lei nº 21.981 de 1932 (Regula a profissão de Leiloeiro ao território
da  República),  da  Resolução  do  Contran  nº  623/2016  (Dispõe  sobre  a  uniformização  dos
procedimentos administra vos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos
removidos ou recolhidos a qualquer tulo, por órgãos e en dades componentes do Sistema Nacional
de Trânsito, nos termos dos ar gos 271 e 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
ins tuiu o Código de Trânsito Brasileiro -  CTB, e dá outras providências),  e da legislação afim não
citada neste, além das condições abaixo.

A sessão pública será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Senhor José Roberto Resende de Oliveira, CPF
065.671.626-60, nos moldes do Decreto nº 21.981, de 1932 e conforme estabelecido no Contrato
Administra vo nº 016/2018, processo 08656.079882/2018-71.

1. DATA E LOCAL

1.1. O  leilão  será  realizado  somente  na  modalidade  on  line,  no  endereço  virtual
www.futuraleiloes.com.br.

1.2. As sessões públicas serão realizadas a par r das 10 horas dos dias 10 e 11 de junho de
2019, conforme se segue:

1.2.1. Dia 10 de junho - leilão dos veículos do Anexo I conservados (veículos que apresentam
condições de circulação e que poderão ser objeto de adjudicação por item);

1.2.2. Dia 10 de junho - leilão dos veículos do Anexo I que serão sucateados (veículos que não
poderão voltar a circular e que serão objeto de adjudicação por item);

1.2.3. Dia 11 de junho - leilão dos veículos do Anexo II conservados (veículos que apresentam
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condições de circulação e que poderão ser objeto de adjudicação por item);

1.2.4. Dia 11 de junho - leilão dos veículos do Anexo II que serão sucateados (veículos que não
poderão voltar a circular e que serão objeto de adjudicação por item);

2. DOS BENS OBJETO DO LEILÃO

2.1. A licitação será subdividida em itens, assim especificados:

2.1.1. Veículos conservados: poderão voltar a circular em vias públicas e serão entregues ao
arrematante livres e desembaraçados de quaisquer ônus, exceto das taxas e impostos que vencerem
após a data do leilão e das infrações ocorridas após a data do leilão;

2.1.2. Sucatas  aproveitáveis: aquelas  cujas  peças  poderão  ser  reaproveitadas  em  outro
veículo, com inu lização de placas e chassi  em que conste o Número de Iden ficação do Veículo
- registro VIN;

2.1.3. Sucatas  inservíveis: aquelas  transformadas  em  fardos  metálicos,  por  processo  de
prensagem ou trituração, sendo desnecessária a inu lização de placas e numeração do chassi quando
a prensagem ocorrer em local supervisionado pelo órgão responsável pelo leilão;

2.1.4. Sucatas  aproveitáveis  com  motor  inservível:  aquelas  cujas  peças  poderão  ser
reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numeração, devendo
ser inu lizadas as placas e chassi em que conste o Número de Iden ficação do Veículo - registro VIN.

2.2. Os veículos definidos como sucatas somente poderão ser vendidos como des nação
final e sem direito à documentação.

2.3. A adjudicação se dará pelo valor unitário dos itens, correspondendo cada veículo a um
item.

2.4. Os items a serem leiloados estão iden ficados nos Anexos I e II deste Edital, contendo,
no mínimo, a descrição abaixo:
- item: número de item do veículo;
- Placa/UF: Placa do veículo e UF de emplacamento;
- Marca e modelo: nome do fabricante e modelo fabricado;
- Ano: o ano que consta do registro do veículo;
-  Motor:  Número  do  motor  de  cada  veículo  ou  sucata  de  veículo  ou  (S/N)  para  motores  sem
iden ficação da sua numeração ou (N/A) para veículo sem motor;
- Cor: cor predominante dos veículos ofertados;
- Chassi: chassi que consta do registro do veículo ou (N/A) quando o veículo for baixado como sucata;
-Classificação;
-Avaliação: Valor da avaliação, que cons tui o lance mínimo inicial;

2.5. A descrição dos itens estará disponível nos Anexos deste Edital que serão inseridos nos
sí os www.prf.gov.br/portal/estados/minas-gerais/leiloes e www.futuraleiloes.com.br

2.6. Os itens estão depositados nos locais indicados nos Anexos I e II.

2.7. Os  bens  serão  vendidos  e  entregues  NO  ESTADO  E  CONDIÇÕES  EM  QUE  SE
ENCONTRAM E SEM GARANTIA, NÃO CABENDO AO LEILOEIRO NEM 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,  PARA  O  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.

3. DA VISITAÇÃO
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3.1. A visitação pública dos itens deverá ser previamente agendada por telefone (Anexos I e
II) e ocorrerá em horário comercial, de 08h00 às 16h00.

3.2. Para os veículos especificados nos Anexo I e II a visitação será facultada nos dias 5, 6 e 7
de junho de 2019 nos locais onde os veículos se encontram (Anexos I e II).

3.3. É permi da, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos/itens, sendo vedado o seu
manuseio, experimentação, re rada, subs tuição de peças, etc.

3.4. As  fotos  e  descrições  dos  bens  a  serem  leiloados  estão  disponíveis  no  portal  do
leiloeiro, www.futuraleiloes.com.br.

3.5. As fotos divulgadas no portal www.futuraleiloes.com.br são meramente ilustra vas, não
servindo de parâmetro para demonstrar o real estado dos bens.

3.6. A alegação de que o estado de conservação do veículo na re rada após a arrematação
não é o mesmo das imagens meramente ilustra vas, não ensejará no cancelamento da arrematação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão par cipar do presente leilão:

4.1.1. Para aquisição de veículos conservados:

4.1.1.1. Pessoas sicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas -  CPF -  e cadastradas no site
www.futuraleiloes.com.br

4.1.1.2. Pessoas  jurídicas  inscritas  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  -  CNPJ  -  e
cadastradas no site www.futuraleiloes.com.br

4.1.2. Para a aquisição de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível:

4.1.2.1. Pessoas  jurídicas  inscritas  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  -  CNPJ,  que
comprovem a atuação no ramo de comércio de peças usadas e o registro DETRAN, conforme previsto
na Lei nº 12.977, de 2014, e norma vos do CONTRAN;

4.1.3. Para a aquisição de sucatas inservíveis:

4.1.3.1. Pessoas  jurídicas  inscritas  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  -  CNPJ,  que
comprovem a atuação no ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem;

4.2. Os  interessados  em  par cipar  do  leilão  on  line  deverão  se  cadastrar  no  portal,
observando as regras ali estabelecidas, aceitando as condições de vendas previstas para o certame,
facultando-se ao licitante a par cipação em quantos itens forem de seu interesse.

4.2.1. O cadastro deve ser feito, com pelo menos, 48 horas de antecedência ao início do leilão,
para análise dos dados e confirmação da par cipação.

4.2.2. Maiores  informações  acerca  do  cadastro  no  sistema  constam  no  endereço
www.futuraleiloes.com.br.

4.3. São impedidos de par cipar do leilão os interessados:

4.3.1. proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da
legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administra va ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. que  estejam  sob  falência,  concurso  de  credores,  concordata  ou  em  processo  de
dissolução ou liquidação;
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4.4. A par cipação 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. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

5.1. Os documentos exigidos para consolidar a arrematação são:

5.1.1. Pessoas Físicas:

5.1.1.1. Comprovação de Cadastro de Pessoa Física - CPF;

5.1.1.2. Documento de Iden dade com Foto;

5.1.1.3. Comprovante de Endereço;

5.1.1.4. Em caso de menor de idade será necessária a comprovação de emancipação.

5.1.2. Pessoas jurídicas:

5.1.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s,
a cargo da Junta Comercial da respec va sede;

5.1.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI:  Cer ficado da Condição de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da
auten cidade no sí o www.portaldoempreendedor.gov.br;

5.1.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI:  ato  cons tu vo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta
Comercial da respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par cipante sucursal, filial ou agência;

5.1.2.5. No  caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  cons tu vo  no  Registro  Civil  das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

5.1.2.6. Declaração de que a empresa é registrada perante o órgão execu vo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, em conformidade com o ar go 3º da Lei nº 12.977/2014, quando for o
caso.

5.1.2.7. Documento de Iden dade com Foto do representante legal.

6. DOS LANCES

6.1. Só poderá realizar lances aquele que es ver devidamente cadastrado conforme item
4.2.

6.2. A par r  da  publicação  do  leilão  e  abertura  para  lances,  e  após  estar  devidamente
habilitado  a  par cipar  no  sistema,  o  interessado  poderá  enviar  lance  antecipadamente  à  sessão
pública, no item de seu interesse, deixando - o registrado no sistema;

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

6.4. Se o par cipante não es ver logado no momento da sessão pública, concorrerá com o
lance registrado, não cabendo desistência posterior,  em concordância com o item 7.6 e 7.7 deste
Edital;

7. DA SESSÃO PÚBLICA

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão no sistema eletrônico em auditório
virtual, na data, horário e local indicados no item 1 deste Edital.

7.2. O valor mínimo aceitável para cada item será o es mado no Edital, ou o melhor lance
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antecipado registrado no sistema até o início da sessão pública.

7.3. O incremento dos lances será de no mínimo R$50,00, podendo esse valor ser alterado
no decorrer do leilão, decisão que será prontamente comunicada aos licitantes presentes.

7.4. Iniciada  a  etapa  compe va,  os  par cipantes  deverão  encaminhar  lances
exclusivamente por meio eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5. Os lances serão ofertados de maneira eletrônica com tempo de encerramento previsto
na página do leiloeiro. Após o encerramento dos lances de cada item, decorrerá o prazo mínimo 60
segundos para abertura do item subsequente.

7.6. Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo item, prevalecendo
sempre o maior lance ofertado.

7.7. Uma vez aceito o lance não se admi rá a sua desistência.

7.8. Havendo lance dentro dos 30 segundos finais para encerramento do item, abrir-se-á
novo prazo de 30 segundos, findo os quais, não havendo novos lances, encerrar-se-á o leilão do item,
com declaração do arrematante vencedor.

7.9. Os  itens  serão  encerrados  no  prazo  previsto  no  site  de  forma  autônoma  sem
intervenção humana;

7.10. Durante a realização do leilão, o par cipante que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou
atrapalhar a realização do leilão por qualquer meio, está sujeito às sanções previstas no ar go 335 do
Código Penal e nos ar gos 90 e 95 da Lei nº 8.666/1993.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Será considerada vencedora a proposta que apresentar maior valor de lance para o
item.

8.2. O leiloeiro declarará o melhor  valor para  o item atribuindo ao vencedor  a  nota  de
arrematação e gerando ao final do leilão um boleto para pagamento de todos os itens arrematados
por um mesmo par cipante.

9. DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. Encerrado  o  Leilão  será  lavrada  ata  circunstanciada,  pelo  leiloeiro,  na  qual  serão
descritos os trabalhos desenvolvidos na fase externa da licitação, intercorrências e fatos relevantes.

9.2. A ata será assinada pelo leiloeiro e enviada a comissão de leilão no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas do encerramento da sessão pública.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. A adjudicação dos objetos leiloados será realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE

11.1. Re rar os veículos arrematados no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data de
realização das sessões públicas, sob pena de caracterização de abandono e aplicação das sanções
cabíveis.

11.2. Cumprir as exigências legais e regulamentares para a re rada dos veículos sucata e/ou
para a preparação, re rada de fluídos e prensagem dos veículos sucatas inservíveis;

11.3. Efetuar a transferência da propriedade do veículo conservado arrematado perante o
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órgão execu vo de trânsito detentor de seu registro para o seu nome, dentro do estabelecido no
Código de Trânsito Brasileiro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a par r da liberação do
veículo

11.3.1. É vedado ao arrematante de veículo vendido com direito à circulação fazer alterações
ou melhorias  nos  veículos  arrematados antes  da transferência  no órgão execu vo de  trânsito  do
Estado (DETRAN),  sob  pena de  não  ser  ressarcido  dos  gastos  efetuados  caso a  arrematação seja
cancelada por quaisquer mo vos.

11.4. Assumir todos os encargos rela vos à transferência, seguro obrigatório, licenciamento
do exercício em curso e impostos.

11.5. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorra durante a re rada
dos respec vos itens, estando a SRPRF/MG, isenta de qualquer responsabilidade civil e criminal, bem
como, de outros ônus decorrentes.

11.6. É proibido ao arrematante ceder,  permutar,  vender ou de alguma forma negociar  o
veículo arrematado antes do pagamento e da extração da Nota de Venda.

11.7. É  proibido  ao  arrematante  retornar  o  veículo  leiloado  como  sucata  à  circulação  e
comercializar os motores sem iden ficação de sua numeração (sem número).

11.7.1. O veículo leiloado como sucata que for recolhido em circulação será novamente levado
à leilão pelo órgão.

11.8. Responsabilizar-se  pela  u lização  e  des no  final  das  sucatas  e  responder  civil  e
criminalmente pelo uso ou des nação final das sucatas e motores em desacordo com a legislação
vigente e este Edital.

11.9. Por  ocasião  da  transferência  do  veículo  conservado  junto  ao  órgão  de  trânsito
competente,  o  arrematante  deverá  realizar  a  vistoria  do  veículo,  efetuar  o  pagamento  das  taxas
correspondentes, adequar-se ao procedimento de registro exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro e
o órgão Execu vo de Trânsito, e realizar revisão técnica dos sistemas e peças do veículo, antes de
colocá-lo em circulação, a fim de verificar a funcionalidade dos sistemas e das peças do veículo.

11.10. No caso de veículo de outra UF (outro estado) o arrematante deverá aguardar o trâmite
da documentação do veículo no DETRAN do respec vo estado para obter a sua liberação.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO

12.1. Fornecer ao arrematante a Nota de Venda.

12.2. Observar todas as obrigações con das no Contrato Administra vo nº 016/2018 e em
seu Termo de Referência.

13. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO (COMITENTE)

13.1. A Comissão de Leilão poderá cancelar a venda de parte ou de todos os itens, antes,
durante  ou  após  a  realização  do  leilão,  notadamente  se  surgir  a  necessidade  ou  ocorrer  algum
impedimento legal.

13.2. A baixa de veículos encontra-se sob a responsabilidade do Detran do respec vo Estado;
desta forma, a SRPRF/MG exime-se de qualquer responsabilidade sobre a demora do cumprimento da
solicitação efetuada pela Comissão de Leilão.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento do valor de todas as arrematações de um mesmo CPF ou CNPJ será feito
em um único boleto gerado pelo leiloeiro conforme as orientações con das no ambiente online do
leilão e cuja comprovação também seguirá as instruções con das no próprio sistema de leilão virtual.

14.2. O valor do arremate será acrescido da comissão do leiloeiro fixada em 5% (cinco por
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cento) sobre o valor da arrematação, conforme Contrato Administra vo nº 016/2018.

14.3. O prazo de vencimento do boleto será de dois dias úteis após sua emissão.

14.4. O não pagamento do boleto  no prazo estabelecido poderá ensejar  o cancelamento
da(s) arrematação(ões) e sanções conforme item 16 deste Edital.

14.5. Dos valores arrecadados o Leiloeiro Oficial prestará contas à Comissão de Leilão, nos
moldes previstos no Contrato Administra vo nº 016/2018 e nos norma vos que regem a a vidade de
leiloaria.

15. DA RETIRADA 

15.1. O  veículo  será  entregue  ao  arrematante  (ou  seu  procurador  legal)  mediante  a
apresentação da seguinte documentação:
- Documento de iden ficação oficial com foto e procuração caso seja procurador;
- Nota de venda em leilão;

15.2. A re rada dos itens arrematados ocorrerá:
- somente após a confirmação do pagamento do boleto e;
- a par r do dia 18 de junho de 2019 para os veículos do Anexo I e II;

15.3. Após  a  re rada  do  bem,  o  arrematante  ficará  responsável  pelo  registro  e  trâmite
documental perante o órgão execu vo de trânsito.

15.4. A  re rada  do  veículo  leiloado  do  pá o  credenciado  deverá  ser  realizada  no  prazo
máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a par r do dia 18 de junho de 2019 (primeiro dia para
re radas) conforme item 15.2,  sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante,  com a
perda do valor desembolsado.

15.4.1. Observadas as razões apresentadas ou circunstanciais, o órgão responsável pelo leilão
poderá prorrogar o prazo de re rada de veículo arrematado por até 30 (trinta) dias úteis.

15.5. Os itens arrematados deverão ser re rados na sua totalidade, não sendo reservado ao
arrematante o direito à re rada parcial.

15.6. Todos  os  itens,  sejam  eles  conservados  ou  não,  deverão  ser  re rados  do  pá o
transportados,  ou  seja,  embarcados  como  carga,  e  as  despesas  são  de  responsabilidade  do
arrematante.

15.7. Antes de dirigir-se ao depósito para re rada do item arrematado, o arrematante deverá
dirigir-se  a  uma  das  Delegacias  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Minas  Gerais  para  re rar  a
autorização de liberação.

15.7.1. As  Delegacias  da  Polícia  Rodoviária  Federal  se  dis nguem  dos  ''postos''  de  Polícia
Rodoviária Federal, devendo a autorização a que se refere o item anterior ser re rada na Delegacia.

15.7.2. A  critério  do  Chefe  de  Delegacia  poderá  a  respec va  autorização  ser  re rada  nos
postos.

15.8. Ao se dirigir ao depósito para re rada do item arrematado, o arrematante deverá estar
de posse da respec va autorização de liberação.

16. DAS SANÇÕES E PENALIDADES

16.1. Estarão  sujeitas  às  sanções  e  penalidades  previstas  na  Lei  nº  8.666/1993  e  suas
alterações todas as pessoas sicas e jurídicas que par ciparem do leilão.

16.2. O não pagamento do valor  devido no prazo de vencimento implicará  a  rescisão do
contrato e sujeitará o arrematante ao pagamento da comissão do Leiloeiro e de multa compensatória
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93.
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16.3. A não re rada dos itens arrematados até o prazo es pulado, salvo por mo vo gerado
pela SRPRF/MG, implicará multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da arrematação, até o
limite de 20% (vinte por cento).

16.4. A não re rada dos itens arrematados dentro do prazo fixado no item 15.4 implicará o
retorno  do  item  ao  órgão  responsável  pelo  leilão,  que  poderá  realizar  então  novo  processo  de
alienação.

17. IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

17.1. As impugnações referentes ao Edital poderão ser feitas por qualquer pessoa, no prazo
de até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública.

17.1.1. As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, protocolado o original no Núcleo
de Documentação (Protocolo) da SRPRF/MG (mediante recebimento na segunda via), localizada na
Praça Antônio Mourão Guimarães, S/N - Contagem/MG - CEP 32.210-905, no horário de 08h30 às
16h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, contendo o seguinte registro no envelope:

Polícia Rodoviária Federal
À Comissão Regional de Leilão
IMPUGNAÇÃO AO LEILÃO N.º 01/2019.
Praça Antônio Mourão Guimarães, S/N, Bairro Cidade Industrial
Contagem/MG – CEP 32.210-905

17.1.2. Caberá à Comissão de Leilão decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas.

17.1.3. Acolhida  a  impugnação,  será  definida  e  publicada  nova  data  para  a  realização  do
certame.

17.2. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser
enviados à Comissão de Leilão, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, por meio eletrônico no endereço leilao.mg@prf.gov.br ou protocoladas no endereço
indicado no item 17.1.1.

17.3. Os recursos contra atos da administração, referentes à habilitação e ao julgamento das
propostas, poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação do resultado do
certame nos termos do ar go 109 da Lei nº 8.666/1993.

17.3.1. Os recursos, previstos no ar go 109 da Lei nº 8.666 de 1993, deverão ser manifestados
por escrito, protocolando o original no Núcleo de Documentação (Protocolo) da SRPRF/MG (mediante
recebimento  na  segunda  via),  localizada  no  endereço  da  Praça  Antônio  Mourão  Guimarães,  S/N
-  Bairro  Cidade  Industrial  -  Contagem/MG  -  CEP  32.210-905,  no  horário  de  08h30  às  16h30,  de
segunda a sexta-feira, em dias úteis, contendo o seguinte registro no envelope:

Polícia Rodoviária Federal
À Comissão Regional de Leilão
RECURSO - LEILÃO N.º 01/2019.
Praça Antônio Mourão Guimarães, S/N, Bairro Cidade Industrial
Contagem/MG - CEP 32.210-905

17.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

17.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Leilão
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serão entranhadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

18. DO FORO

18.11. O foro para dirimir questões rela vas ao presente Edital será o de Belo Horizonte/MG,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Os valores arrecadados com a venda do veículo serão des nados à quitação dos débitos
existentes sobre o prontuário do veículo, em conformidade com o ar go 32 da Resolução CONTRAN
623/2016. Em havendo saldo remanescente, será dado atendimento aos ar gos 35 e 36, da norma
acima citada.

19.2. Se a arrecadação for insuficiente para a quitação dos débitos, a  Comissão de Leilão
providenciará os atos necessários aos órgãos para a devida desvinculação, salvo aqueles a vencerem
após a data do certame.

19.3. Aqueles que verem crédito sobre os veículos objeto deste leilão poderão requerer a
sua habilitação para exercer direito sobre o crédito iden ficado, obedecida a ordem de prevalência
legal, sendo considerados no ficados desde a publicação do Edital.

19.4. A  par cipação  no  leilão  implica  no  conhecimento  e  aceitação,  por  parte  dos
par cipantes, das exigências e condições estabelecidas neste Edital, sendo os casos omissos dirimidos
pela Comissão de Leilão.

19.5. A Comissão de Leilão poderá, por mo vos jus ficados e a qualquer tempo, inclusive
após a arrematação e ou pagamento e antes de entregar o item, re rar do leilão quaisquer dos itens,
sendo  que  nessas  situações  não  haverá  ônus  para  o  arrematante  e  o  valor  pago  será  devolvido
integralmente.

19.5.1. Em caso de Restrição Judicial posterior à entrega do veículo, a SRPRF/MG se exime de
qualquer responsabilidade ou devolução de valor de arrematação.

19.5.2. As  situações  descritas  nos  itens  19.5  e  19.5.1  não  ensejarão  qualquer  po  de
indenização ao arrematante.

19.6. Fica revogado o EDITAL Nº 7/2019/GAB-MG, juntamente com seus anexos.

20. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS E RESPECTIVA LOCALIZAÇÃO

20.1. Anexo I - Itens a serem leiloados no dia 10 de junho de 2019 (www.prf.gov.br/portal
/estados/minas-gerais/leiloes e www.futuraleiloes.com.br);

20.2. Anexo II - Itens a serem leiloados no dia 11 de junho de 2019 (www.prf.gov.br/portal
/estados/minas-gerais/leiloes e www.futuraleiloes.com.br).

BRUNO SCHNEIDER RASLAN
Superintendente subs tuto

SRPRF-MG

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SCHNEIDER RASLAN, Superintendente em
Minas Gerais Subs tuto(a), em 16/05/2019, às 15:41, horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e no art. 42 da Instrução Norma va nº 116/DG/PRF, de 16 de
fevereiro de 2018.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.prf.gov.br/verificar,
informando o código verificador 18953795 e o código CRC 53AAE1F0.

0.1. Anexo I (18953874);

0.2. Anexo II (18953919).

Praça Antônio Mourão Guimarães, S/N - Bairro Cidade Industrial , Contagem / MG , CEP 32210-905 Telefone: (31) 3064-5300 - E-mail:
@fax_unidade@

Referência: Processo nº 08656.260500/2018-33 SEI nº 18953795
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