
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Comissão Regional de Leilão

EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2015

Torna  público,  para conhecimento  dos interessados,  que a  4ª  Superintendência  de Polícia  Rodoviária  Federal  no

Estado De Minas Gerais, por intermédio da Comissão Regional de Leilão, realizará, no local, data e horário indicados

no presente edital, licitação, na modalidade  LEILÃO PÚBLICO do tipo maior lance  para a venda de veículos  na

condição de “sucata” e “circulação”,  removidos  ou retidos  depositados no pátio da Delegacia  Metropolitana  desta

Superintendência de Polícia Rodoviária Federal e não procurados por seus legítimos proprietários, de acordo com os

processos  n°  08656014533/2014-80 em conformidade  com as  Leis  nº  9.503/1997;  6.575/78  e  8.666/1993,  e  nas

condições descritas neste Edital.

I DA DATA, DO LOCAL, HORÁRIOS E LOCAIS DE VISITAÇÃO

1.1 DATA: 23 de outubro de 2015

1.2 LOCAL DO LEILÃO:

Hotel BH Palace, Av. Augusto de Lima, n°1141, Bairro Barro Preto – Belo Horizonte/MG

1.3 HORÁRIO: 09:00 – horário de Brasília/DF

1.4 VISITAÇÃO: 21 e 22 de outubro de 2015.

1.5 LOCAL DE VISITAÇÃO:

1.5.1 Unidade Operacional (Posto de Fiscalização) da PRF em Betim/MG

Rodovia BR 381, km 499 Bairro Citrolândia, Betim/MG

II DOS BENS OBJETO DO LEILÃO

2.3.1. Os veículos a serem leiloados constituem lotes descritos no Anexo I e poderão ser examinados

visualmente na data, horário, locais descritos no item I deste edital.

2.3.2. Os lotes de veículos alienados/leiloados na condição de sucata serão compostos por um item

cada  lote e  serão  baixados  e/ou  em processo  de  baixa  no  sistema RENAVAM – Registro  Nacional  de  Veículos

Automotores, não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida a sua circulação em vias

públicas, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

2.3.3. Os  lotes  de  sucata  metálica  serão  compostos  por  materiais  ferrosos  resultante  de  materiais

inservíveis sem identificação ou sem possibilidade de qualquer regularização junto aos órgãos executivos estaduais de

trânsito.

2.3.4.  O arrematante é responsável pela utilização e destino final das sucatas e das sucatas metálicas e

responderá, civil e criminalmente pelo uso ou destinação.

2.3.5. O arrematante fica desde já alertada de que a comercialização da sucata de veículo, na forma

originariamente arrematada, fica expressamente proibida, sendo a mesma passível de ser penalizada criminalmente.

2.3.6. Os lotes de veículos com direito a circulação são veículos que poderão voltar a circular em vias

públicas,  e  terão  todos  os  seus  débitos  existentes  até  a  data  do  leilão,  desvinculados,  e  serão  entregues  aos
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arrematantes com a documentação necessária para serem registrados juntos ao órgão executivo de trânsito, ficando o

arrematante responsável pelo registro, vistorias e demais procedimentos para transferência  dos veículos.

2.3.7. Fica sob responsabilidade do arrematante,  posterior  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 por

ocasião do seu registro e transferência ,

2.3.8. Os lotes serão vendidos  no estado e  condições em que se  encontram,  não cabendo,  pois,  a

respeito deles, qualquer reclamação posterior ao arremate quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

2.3.9.  Os  motores  sem  identificação  de  sua  numeração  (S/N)  não  poderão  ser  comercializados,

destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

2.3.10.  Os lotes a serem leiloados serão identificados nos campos específicos, conforme descrito

abaixo:

2.3.11.    Lote: número de lote de cada sucata e/ou veículo;

2.3.12. Marca e modelo: nome do fabricante e modelo fabricado;

2.3.13. Ano: o ano que consta do registro do veículo ou do veículo baixado como sucata;

2.3.14. Avaliação: Valor da avaliação, que constitui o lance mínimo inicial;

2.3.15. Posto: Local onde os veículos estão depositados e poderão ser visitados;

2.3.16. Motor:  Número do motor de cada veículo ou sucata  de veículo;  (S/N) para motores sem

identificação da sua numeração ou (S/M) para veículo sem motor ;

2.3.17. Condição: Veículo com direito a circulação ou Sucata.

III    –        DO LEILOEIRO

                        O presente certame será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Isac Vicente da Silva, matrícula JUCEMG

890, contratado através do processo licitatório nº 08666012077/2014-14 (Registro de Preços) e 08656016261/2014-52

(Contratação).

IV -        DA VISITAÇÃO PÚBLICA

    4.1 A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados dar-se-á na data, locais constantes no item 1, no

período das 09:00h as 16:00h.

    4.2 O interessado deverá comparecer no posto de fiscalização da onde encontra-se estacionado o veículo de seu

interesse e apresentar  documento de identidade oficial com foto.

     4.3 Não haverá visitação dos veículos nos dias e horários da realização do LEILÃO. 

  4.4 É  permitida,  exclusivamente,  avaliação  visual  dos  lotes  sendo  vedado  o  seu  manuseio,  funcionamento,

experimentação, retirada/substituição de peças, etc.

    

V -      DA PARTICIPAÇÃO

     5.1 Poderão participar do leilão: pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas, possuidoras de documentos de
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identidade e de CPF, ou seus procuradores, desde que apresentem instrumentos de procuração, com firma reconhecida,

comprovando serem seus representantes legais; pessoas jurídicas devidamente inscritas no CNPJ,  representadas por

sócio dirigente, proprietário ou assemelhado com poderes bastantes, desde que apresentem cópia do contrato social e

que  satisfaçam  as  demais  condições  deste  Edital,  ou  por  meio  de  seus  procuradores,  desde  que  apresentem

instrumentos de procuração simples, com firma reconhecida, com a finalidade específica de participação no leilão da

Polícia Rodoviária Federal comprovando serem seus representantes legais.

     5.2 Os documentos referidos no item anterior deverão ser exibidos no original ou por qualquer processo de

fotocópia, que deverá estar devidamente autenticada por cartório ou por servidor da Administração, ou estar publicado

em qualquer órgão da imprensa oficial.

     5.3 A cópia deste Edital poderá ser lida e/ou obtida pelos interessados junto à Superintendência Regional da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais, situada na Praça Antônio Mourão Guimarães s/nº, Bairro Cidade Industrial em

Contagem/MG, ou na internet, no site da Polícia Rodoviária Federal, www.prf.gov.br. 

    5.4 Nesta licitação não poderão participar servidores da Polícia Rodoviária Federal, funcionários da equipe do

leiloeiro contratado ou da empresa contratada responsável pela realização da vistoria nos veículos.

    5.5 Não  poderão  participar  do  certame  pessoas  físicas  e  jurídicas  impedidas  de  licitar  e  contratar  com  a

administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93 ou, ainda, no

artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

VI -        DO PROCEDIMENTO

6.1  Os  lances  poderão  ser  oferecidos  da  forma  PRESENCIAL,  verbalmente  ou  virtual  através  da  INTERNET,

estabelecendo-se  como  lance  mínimo  os  valores  a  partir  da  AVALIAÇÃO  constante  no  Anexo  deste  edital,

considerando-se vencedor o licitante que apresentar a maior oferta válida, aceita pelo leiloeiro.

6.2  Na sucessão de lances, a diferença do valor não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.3 Na modalidade INTERNET os lances são realizados on-line, por meio de acesso identificado, no site do leiloeiro

na data e horário estabelecidos no item 2.1.

6.3.1 O interessado deve efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro (www.isacleiloes.com.br), para anuência às regras

de  participação  dispostas  no  site  e  obtenção  de  cadastro,  os  quais  possibilitarão  a  realização  de  lances  em

conformidade com as disposições deste edital.

6.3.2 Os lances oferecidos via INTERNET somente garantem direito ao participante em caso efetivo recebimento e

registro no site do leiloeiro, a PRF e o leiloeiro não se responsabilizam por lances não recebidos em razão de eventuais

instabilidades na conexão, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta.

6.3.3  Ao  optar  por  esta  forma  de  participação  no  leilão,  o  interessado  assume  os  riscos  oriundos  de  falhas  ou

impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito.

6.3.4 Os lances oferecidos via INTERNET serão apresentados na sessão pública juntamente com os lances ofertados

na modalidade PRESENCIAL.

6.3.5  Qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida  pelo  interessado para  participação  no  leilão  (PRESENCIAL ou
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INTERNET) implicará na apresentação dos documentos exigidos, essenciais para a participação no leilão.

6.4 Na modalidade presencial a apresentação dos documentos ocorre imediatamente após a arrematação do bem.

6.5 Na modalidade INTERNET os documentos considerados serão aqueles utilizados no momento do cadastro no site

do leiloeiro, conforme previsto no item 6.3.1.

6.6 A não apresentação dos documentos especificados neste edital, na forma prevista nos itens 5.1 e 5.2 implicará na

imediata desqualificação do interessado para participação no leilão, em qualquer das modalidades aqui previstas.

6.7 Na sucessão de lances, a diferença do valor NÃO PODERÁ ser inferior ao valor indicado pelo leiloeiro no inicio

da arrematação do lote, podendo a Comissão de Leilão ou o apregoador alterar essa diferença no decorrer do leilão,

tornando pública a alteração.

6.8 A 4ª SRPRF/MG e o Leiloeiro se reservam o direito de cancelar o lance se verificada alguma irregularidade

praticada pelos licitantes ou qualquer pessoa que tenha interesse em prejudicar a realização do LEILÃO.

6.9 O valor do lance será pago no ato em espécie ou por meio de cheque.

6.10 Em caso de inobservância do disposto no tópico anterior, poderá o bem, a juízo da Comissão Regional de Leilão,

voltar a ser apregoado no mesmo evento em que fora arrematado.

6.11 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante.

6.12 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.

6.13 Qualquer licitante poderá oferecer cotação para um, vários ou todos os lotes.

VII      - DA ENTREGA DO BEM

     7.1 A entrega do(s) lote(s) arrematado(s) iniciar-se-á, no prazo 15 (quinze) dias, após a compensação integral do

valor de arrematação, com a devida satisfação bancária.

     7.2 Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o translado do(s) lote(s) arrematados.

    7.3 Em caso de entrega a outra pessoa, em nome do arrematante, o mesmo deverá estar de posse de procuração com

poderes para representação junto à 4ªSRPRF e para retirada dos veículos arrematados em leilão.

     7.4 A não retirada do(s) lote(s) arrematado(s) do local onde se encontra depositado, no prazo de 90 (noventa) dias,

contados a partir da data de arrematação, implicará na declaração de abandono, retornando o bem a depósito para ser

leiloado em outra oportunidade

    7.5 Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausência de sucata, peças e componentes, estado de

conservação ou outros, deverá ser feito por escrito e antes da retirada do lote do pátio onde estiver depositado. Não

serão aceitas reclamações após a retirada do(s) lote(s).

     7.6 Ao arrematante compete, além das despesas com a transferência de propriedade do veículo, o pagamento das

taxas de exclusão de gravame (se houver), pagamento das despesas com transferências, a confecção de chaves (quando

necessário) e a regularização do número de motor, se o mesmo constar no Edital como não identificado e/ou for

divergente do cadastro do veículo

VIII      - DA ATA
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8.1  Encerrado  o  Leilão,  será  lavrada  ata  circunstanciada,  na  qual  figurarão  os  lotes  vendidos,  bem  como  a

correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos decorridos na licitação, em especial os fatos relevantes.

8.2 A ata será assinada ao seu final pelos membros da Comissão Regional de Leilão, pelo leiloeiro e licitantes que

desejarem.

IX    -     DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

    9.1 O veículo será entregue ao arrematante com a seguinte documentação: a) nota de venda em leilão e b) edital do

leilão;  e  livre  de débitos,  ficando o arrematante  responsável  pelo  registro  e  trâmite  documental  perante  o  órgão

executivo de trânsito.

   9.2  A Comissão  Regional  de  Leilão  fará  a  comunicação  de  venda  ao  órgão  executivo  de  trânsito,  conforme

determinação do Código de Trânsito Brasileiro.

   9.3 Por ocasião da transferência do veículo junto ao órgão de trânsito competente, o arrematante deverá proceder a

vistoria do veículo, efetuar o pagamento das taxas correspondentes, bem como se adequar ao procedimento de registro

exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro e o Órgão Executivo de Trânsito.

X     - DA  ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO

     A adjudicação ao(s)  arrematante(s)  dos lotes do objeto da presente  licitação serão efetuados pela  Comissão

Regional  de  Leilão,  cabendo  ao  dirigente  da  4ª  Superintendência  da  Polícia  Rodoviária  Federal  homologar  o

procedimento licitatório.

XI        - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

     11.1 Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e penalidades previstas na

Lei 8.666/93 e suas alterações todas as pessoas físicas e jurídicas que participarem do leilão:

     11.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública,

por um período de até 02 (dois) anos;

     11.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  autoridade  que  aplicou  a

penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior (Inciso IV, Artigo 87 da Lei nº 8.666/93).

      11.4 A não retirada do(s) lote(s) arrematado(s) do local do leilão acarretará multa diária no valor de R$ 100,00

(cem reais) por lote, a partir do  30º (trigésimo) dia da realização do leilão, sendo a entrega do lote feita mediante

comprovante de pagamento através de Guia de Recolhimento da União,  sem prejuízo das sanções previstas no item

XI deste edital.

      11.5 No caso de haver desistência ou recusa do arrematante em efetuar o pagamento do lote, será aplicada a
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penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da arrematação, sendo considerada dívida líquida e certa nos

termos do art. 580 e seguintes do CPC, sem prejuízo das sanções previstas legalmente.

      11.5.1 Ocorrendo a hipótese que trata o item anterior de recusa no pagamento, o arrematante perderá todo e

qualquer  direito  sobre  o lote  arrematado podendo a  4ª  Superintendência  Regional  da  Polícia  Rodoviária  Federal

apresentá-lo em novo LEILÃO.

XII       - DAS IMPUGNAÇÕES

12.1 Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser dirigidas à Comissão Regional

de Leilão da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, até 05 (cinco) dias úteis para qualquer cidadão, e 02 (dois)

dias úteis para os licitantes, antes da data do evento, de conformidade com a Lei 8.666/93.

12.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até

o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

12.3 Não serão conhecidos os recursos cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo e/ou subscrita

por representante não habilitado legalmente no processo para responder pelo licitante.

12.4 Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, prorrogando-se

automaticamente  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  quando  recair  em  data  que  não  haja  expediente  na  4ª

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal.

XIII      -       DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

        Antes da retirada dos lotes arrematados, o dirigente do órgão promotor do leilão poderá no interesse público, quer

de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogá-lo parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade,

anulá-lo no todo. Em qualquer das hipóteses o fará em despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla

defesa e a devida publicidade. 

XIV      - DISPOSIÇÕES FINAIS

        14.1 A Comissão Regional de Leilão, por intermédio de seu Presidente, poderá, por motivos justificados, retirar

do leilão qualquer um dos lotes descritos neste Edital.

       14.2 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente na 4ª Superintendência de

Polícia Rodoviária Federal.

       14.3 Não havendo expediente no dia marcado para o início do leilão, o mesmo começará no primeiro dia útil

seguinte, mantido, porém, o mesmo horário e local.

        14.4 Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Comissão Regional de Leilão, em horário

comercial no telefone: (31) 3064-5319.

       14.5 O Leiloeiro Oficial designado para o leilão efetuará a prestação de contas do presente certame à Comissão

Regional de Leilão da 4ª SRPRF/MG, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de sua realização,

         14.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Regional de Leilão.
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      14.7 O aviso de leilão e o resumo do edital  será publicado no Diário Oficial  da União e jornal de grande

circulação, pelo menos 15 (quinze) dias antes da realização do certame.

        14.8 Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Belo Horizonte/MG para discussão de eventuais litígios oriundos da

presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiado.

  Contagem/MG, ____ de agosto de 2015.

ALDO LAMARCHE CASTRO PEREIRA
Presidente da Comissão Regional de Leilão
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Anexo I – Relação de Veículos
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Lote Placa Marca/Modelo Motor Descrição Situação Avaliação

01 HAH7589 HONDA/CBX200 STRADA MC27E-2014924 Sucata R$ 600,00

02 HDN8544 YAMAHA/YBR 125K E382E-106295 Sucata R$ 200,00

03 GSL9505 HONDA/CG 125 CARGO JC18E-X003671 Sucata R$ 200,00

04 HII6286 DAFRA/SPEED 150 C3E8009831 Sucata R$ 300,00

05 DZN1569 SUNDOWN/MAX 125 SED JCK6034712 Sucata R$ 300,00

06 HAC3766 HONDA/CG 125 FAN KS JC41E19027560 Recuperável R$ 800,00

07 HND4681 HONDA/CG 125 FAN KS JC41E1B766576 Recuperável R$ 1.000,00

08 HKK7095 HONDA/CB 300R NC43E1A092746 Recuperável R$ 2.000,00

09 HNJ1547 KASINSKI/MIRAGE 150 50 9CBLA004942 Sucata R$ 500,00

10 EXF8212 DAFRA/TVS APACHE RTR 150 C1D1027397 Recuperável R$ 1.300,00

11 GYE4496 HONDA/CG 125 TITAN KS JC30E13033068 Recuperável R$ 800,00

12 GSX3019 HONDA/CG 125 TITAN JC25E-Y095475 Sucata R$ 300,00

13 HAJ1200 HONDA/CG 125 FAN JC30E75033843 Recuperável R$ 1.200,00

14 HED0465 YAMAHA/YBR 125K E382E-053721 Recuperável R$ 1.000,00

15 GWE7077 HONDA/CG 125 TITAN JC25E-X017524 Sucata R$ 300,00

16 OMF7334 HONDA/CG 150 FAN ESI KC16E7C598827 Recuperável R$ 700,00

17 HKY3870 YAMAHA/FAZER YS250 G347E-084907 Sucata R$ 500,00

18 HKY6585 FYM/FY125 19 FY156FMI08C18061 Recuperável R$ 700,00

19 JQQ4813 YAMAHA/YBR 125E E382E-000878 Sucata R$ 300,00

20 GYD6142 HONDA/CG 125 TITAN KS JC30E13019632 Recuperável R$ 800,00

21 HJO6830 HONDA/CG 150 FAN KC15E5A007845 Sucata R$ 300,00

22 GTV4221 VW/VW/GOL CLI UPC001264 Sucata R$ 700,00

23 GWC0545 GM/GM/VECTRA CD QP0001566 Sucata R$ 500,00

24 GNN8102 GM/MONZA CLASSIC SE S/N Sucata R$ 400,00

25 GTC0679 FIAT/147 C S/N Sucata R$ 100,00

26 GMU8972 VW/QUANTUM GL 2000 UR064543 Sucata R$ 300,00

27 DDL8119 FIAT/PALIO WEEKEND ELX 5308973 Sucata R$ 700,00

28 GVX9023 FORD/FIESTA C4AVM01474 Sucata R$ 600,00

29 GNM9352 VW/PASSAT SPORT S/N Sucata R$ 300,00

30 GPI5547 FIAT/PREMIO CS 1.5 7390038 Sucata R$ 500,00

31 GPX8835 FORD/ESCORT GL S/N Sucata R$ 600,00

32 GOS0307 FORD/ESCORT XR3 S/N Sucata R$ 100,00

33 GYO4969 GM/CORSA SUPER CJ0028327 Sucata R$ 1.000,00

34 HIP9524 FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX J4*0437847* Recuperável R$ 15.000,00

35 KIV3594 FORD/KA C4BW586121 Sucata R$ 200,00

36 GWC0900 GM/CORSA GL JC0038343 Sucata R$ 600,00

37 GOS5932 GM/OPALA S/N Sucata R$ 100,00

38 GVV4551 FIAT/PICK-UP 2984738 Sucata R$ 300,00

39 GNP0535 VW/GOL S/N Sucata R$ 200,00

HONDA/CBX 200 STRADA ESPECIE, cor vermelha, placa HAH-7589, 
ano 2002, no estado que se encontra.
YAMAHA/YBR 125K, cor vermelha, placa           HDN-8544, ano 2007, 
no estado que se encontra.
HONDA/CG 125 CARGO, cor branca,                placa GSL-9505, ano 
1999, no estado que se encontra.
DAFRA/SPEED 150, cor amarela, placa HII-6289, ano 2008, no estado 
que se encontra.
SUNDOWN/MAX 125 SED, cor prata, placa       DZN-1569, ano-modelo 
2006/2007, no estado que se encontra.
HONDA/CG 125 FAN KS, cor preta, placa         HAC-3766, ano 2009, no 
estado que se encontra.
HONDA/CG 125 FAN KS, cor preta, placa         HND-4681, ano 2011, no 
estado que se encontra.
HONDA/CB 300R, cor amarela, placa                HKK-7095, ano 2010, 
no estado que se encontra.
KASINSKI/MIRAGE 150 50, cor preta, placa       HNJ-1547, ano-modelo 
2010/2011, no estado que se encontra.
DAFRA/TVS APACHE RTR 150, cor vermelha, placa EXF-8212, ano 
2011, no estado que se encontra.
HONDA/CG 125 TITAN KS, cor vermelha, placa GYE-4496, ano-modelo 
2002/2003, no estado que se encontra.
HONDA/CG 125 TITAN, cor azul, placa           GSX-3019, ano-modelo 
1999/2000, no estado que se encontra.
HONDA/CG 125 FAN, placa HAJ-1200, ano 2005, no estado que se 
encontra.
YAMAHA/YBR 125K, cor preta, placa               HED-0465, ano 2006, no 
estado que se encontra.
HONDA/CG 125 TITAN, cor azul, placa         GWE-7077, ano-modelo 
1998/1999, no estado que se encontra.
HONDA/CG 150 FAN ESI, placa OMF-7334, ano 2012, no estado que se 
encontra.
YAMAHA/FAZER YS250, cor vermelha, placa    HKY-3870, ano 2008, no 
estado que se encontra.
I/FYM FY125 19, cor vermelha, placa             HKY-6585, ano 2008, no 
estado que se encontra.
YAMAHA/YBR 125K, cor vermelha, placa        JQQ-4813, ano-modelo 
2005/2006, no estado que se encontra.
HONDA/CG 125 TITAN KS ESPECIE, cor prata, placa GYD-6142, ano-
modelo 2002/ 2003, no estado que se encontra.
HONDA/CG 150 FAN ESI ESPECIE, cor cinza, placa HJO-6830, ano-
modelo 2009/2010, no estado que se encontra.
VW/GOL CLI, cor azul, placa GTV-4221, ano 1995, no estado que se 
encontra.
GM/Vectra, cor Preta, placa GWC-0545, ano 1997, no estado que se 
encontra.
GM/MONZA CLASSIC SE, placa GNN-8102, ano 1989, no estado que se 
encontra.

FIAT/147 C, placa GTC-0679, ano 1986, no estado que se encontra.

VW/QUANTUM GL 2000, cor preta, placa      GMU-8972, ano 1993, no 
estado que se encontra.
FIAT/PALIO WEEKEND ELX, cor verde, placa   DDL-8119, ano-modelo 
2001/2002, no estado que se encontra.
Ford/Fiesta, azul, placa GVX-9023, ano 1997, no estado que se 
encontra.
VW/PASSAT SPORT, placa GNM-9352, ano 1984, no estado que se 
encontra.
FIAT/PREMIO CS 1.5, cor preta, placa GPI-5547, ano 1988, no estado 
que se encontra.
FORD/ESCORT GL, cor prata, placa GPX-8835, ano 1989, no estado 
que se encontra.
FORD/ESCORT XR3, placa GOS-0307, ano 1984, no estado que se 
encontra.
GM/CORSA SUPER, cor azul, placa GYO-4969, ano 2000, no estado 
que se encontra.
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, cor preta, placa    HIP-9524, ano-modelo 
2008/2009, no estado que se encontra.
FORD/KA, cor azul, placa KIV-3594, ano 1998, no estado que se 
encontra.
GM/Corsa, cor prata, placa  GWC-0900,          ano-modelo 1997/1998, 
no estado que se encontra.

GM/OPALA, placa GOS-5932, ano 1979, no estado que se encontra.

Fiat/Pick-Up, cor vermelha, placa GVV-4551, ano 1989, no   estado 
que se encontra.

VW/GOL, placa GNP-0535, ano 1983, no estado que se encontra.
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40 GOU6680 VW/BRASILIA S/N Sucata R$ 100,00

41 HBN3506 FIAT/SIENA FIRE FLEX 310A10110279920 Sucata R$ 1.500,00

42 BPB5549 MERCEDES BENZ/L 2013 S/N Sucata R$ 3.000,00

43 GYV4965 VW/PARATI 16V AFR313103 Sucata R$ 800,00

44 GLY8558 GM/MONZA SL/E 20LVH31022595 Sucata R$ 400,00

45 GMB7626 FIAT/TEMPRA 9020034 Sucata R$ 400,00

46 DUP6640 FIAT/PALIO FIRE FLEX 178F1011*7607093* Sucata R$ 1.000,00

47 MUO9080 FORD/FIESTA C4AV179563 Sucata R$ 400,00

48 MRU1355 VW/GOL S S/N Sucata R$ 100,00

49 HZW5641 VW/POLO SEDAN 1.6 BAH082735 Sucata R$ 500,00

50 GTC0872 FIAT/PANORAMA S/N Sucata R$ 100,00

51 BLG9154 VW/KOMBI UG131019 Sucata R$ 100,00

52 GLV6599 MERCEDES BENZ/L 1113 S/N Sucata R$ 3.000,00

53 GUG1032 VW/KOMBI S/N Sucata R$ 100,00

54 DBM2610 VW/18.310 TITAN 30515394 Sucata R$ 6.000,00

55 GKJ5896 VW/APOLLO GL S065163 Sucata R$ 200,00

56 GKJ0200 VW/SANTANA CL UD175715 Sucata R$ 400,00

57 GTM6308 FIAT/PALIO EL S/N Sucata R$ 600,00

58 GZF5553 VW/GOL 16V PLUS AFR428112 Sucata R$ 600,00

59 GXG5033 VW/GOL 16V AFR066218 Sucata R$ 500,00

60 GZK4863 FIAT/MAREA SX 2586874 Sucata R$ 400,00

61 HID4666 VW/GOL 1.0 GIV CCP085461 Sucata R$ 700,00

62 GTA1199 FIAT/TIPO 1.6IE 9151830 Sucata R$ 200,00

63 HGL4006 VW/FOX 1.0 BNX181579 Sucata R$ 2.000,00

64 NFB0520 FIAT/MAREA WEEK ELX 1038743 Sucata R$ 600,00

65 GQM6877 VW/BRASILIA S/N Sucata R$ 100,00

66 MUE8341 FIAT/TEMPRA SW SLX 1651927 Sucata R$ 300,00

67 GTD7762 FIAT/TIPO 1.6 IE 9218492 Sucata R$ 300,00

68 GNW9727 VW/VOYAGE S/N Sucata R$ 100,00

69 HIK5993 TOYOTA/COROLLA 4735497 Sucata R$ 3.000,00

70 GXJ4825 FIAT/147 S/N Sucata R$ 100,00

71 JNW8182 MERCEDES BENZ/L 1218 37794010370866 Sucata R$ 4.000,00

72 GWM2934 VW/GOL CL 1148681 Sucata R$ 400,00

73 LBU0965 GM/CORSA WIND BS0023406 Sucata R$ 700,00

74 GLV1086 VW/GOL S/N Sucata R$ 100,00

75 HCP3504 HONDA/CG 150 TITAN KS KC08E15148634 Sucata R$ 200,00

76 KTD3286 VW/PARATI LS S/N Sucata R$ 400,00

77 HEK9094 FIAT/FIAT/UNO WAY 1.0 310A10110409242 Sucata R$ 3.000,00

78 GVW0632 FORD/ESCORT L S/N Sucata R$ 100,00

79 GLQ2657 VW/FUSCA 1300 S/N VW/Fusca 1300, placa GLQ-2657, no estado em que se encontra. Sucata R$ 50,00

80 HRU6700 FIAT/TIPO 1.6 S/N FIAT/Tipo 1.6 placa HRU-6700, no estado em que se encontra Sucata R$ 200,00

VW/BRASILIA, placa GOU-6680, ano 1974, no estado que se encontra.

I/FIAT SIENA FIRE FLEX, cor cinza, placa HBN-3506, ano-modelo 
2011/2012, no estado que se encontra.
M.BENZ/L 20/13, placa BPB5549, ano 1978, no estado que se 
encontra.
VW/PARATI 16V ESPECIE, cor prata, placa GYV-4965, ano 2000, no 
estado que se encontra.
GM/MONZA SL/E, cor azul, placa GLY-8558, ano 1989, no estado que 
se encontra.
FIAT/TEMPRA ESPECIE, cor cinza, placa         GMB-7626,ano 1993, no 
estado que se encontra.
FIAT/PALIO FIRE FLEX, cor preta, placa         DUP-6640, ano-modelo 
2007/2008, no estado que se encontra.
FORD/FIESTA, placa MUO-9080, ano 1998, no estado que se 
encontra.
VW/GOL S,placa MRU-1355,ano-modelo 1997/ 1998, no estado que se 
encontra.
VW/POLO SEDAN 1.6, cor prata, placa          HZW-5641, ano 2003, no 
estado que se encontra.
FIAT/PANORAMA, placa GTC-0872, ano 1985, no estado que se 
encontra.
VW/KOMBI, cor branca, placa BLG-9154, ano 1993, no estado que se 
encontra.
M.BENZ/L 1113, placa GLV-6599, ano 1978, no estado que se 
encontra.

VW/KOMBI, placa GUG-1032, ano 1987, no estado que se encontra.

VW/18.310 TITAN, cor branca, placa             DBM-2610,ano 2004, no 
estado que se encontra.
VW/APOLLO GL, cor azul, placa GKJ-5896, ano 1991, no estado que se 
encontra.
VW/SANTANA CL ESPECIE, cor verde, placa     GKJ-0200, ano 1991, no 
estado que se encontra.
FIAT/PALIO EL ESPECIE, placa GTM-6308, ano 1998, no estado que se 
encontra.
VW/GOL 16V, cor vermelha, placa GZF-5553,   ano 2001, no estado 
que se encontra.
VW/GOL 16V ESPECIE, cor vermelha, placa GXG-5033, ano-modelo 
1998/1999, no estado que se encontra.
FIAT/MAREA SX, cor cinza, placa GZK-4863,     ano-modelo 
2001/2002, no estado que se encontra.
VW/GOL 1.0,cor prata, placa HID-4666,                 ano-modelo 
2008/2009, no estado que se encontra.
IMP/FIAT TIPO 1.6 IE, cor cinza, placa GTA-1199,ano 1994, no estado 
que se encontra.
VW/FOX 1.0, cor preta, placa HGL-4006,          ano-modelo 
2007/2008, no estado que se encontra.
I/FIAT MAREA WEEK ELX, placa NFB-0520,      ano-modelo 1998/1999, 
no estado que se encontra.

VW/BRASILIA, placa GQM-6877, ano 1978, no estado que se encontra.

IMP/FIAT TEMPRA SW SLX, placa MUE-8341,   ano-modelo 1996/1997, 
no estado que se encontra.
IMP/FIAT TIPO 1.6 IE, cor verde, placa           GTD-7762, ano-modelo 
1994/1995, no estado que se encontra.

VW/VOYAGE, placa GNW-9727, ano 1984, no estado que se encontra.

TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX, cor bege, placa HIK-5993, ano-modelo 
2008/2009, no estado que se encontra.

FIAT/147, placa GXJ-4825, ano 1986, no estado que se encontra.

M.BENZ/L 1218, cor branca, placa JNW-8182, ano 1997, no estado que 
se encontra.
VW/GOL CL ESPECIE, cor azul, placa GWM-2934, ano-modelo 1991, no 
estado que se encontra.
GM/CORSA WIND, placa LBU-0965, ano 1997, no estado que se 
encontra.
VW/GOL CL ESPECIE, cor prata, placa              GLV-1086, ano 1992, 
no estado que se encontra.
HONDA/CG 150 TITAN, cor vermelha, placa     HCP-3504, ano 2005, no 
estado que se encontra.
VW/PARATI LS, placa KTD-3286, ano 1985, no estado que se 
encontra.
FIAT/UNO WAY 1.0, cor preta, placa               HEK-9094, ano 
2011/2012, no estado em que se encontra.
FORD/ESCORT L, cor vermelha, placa              GVW-0632, ano 1989, 
no estado em que se encontra.
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Termo de Recebimento

1. Recebi da 4ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal no Estado de Minas Gerais, através

da Comissão Regional de Gestão de Pátio e Leilão de Veículos de Terceiros, com base no Edital de Leilão nº 001/2015

e processo nº  08656014533/2014-80,  e em conformidade com a Lei  nº  9.503/97,  Lei  nº  8.666/93,  Resolução do

CONTRAN nº 331/09, e Leilão Público realizado em ___/___/2015, o lote descrito abaixo:

LOTE:

Arrematante:

CPF (arrematante):

Celular (arrematante):

Nota Arrematação:

2. Acompanhado deste, segue:

(     ) Cópia do Edital do Leilão nº 001/2015, com anexo;

(     ) Cópia do Extrato de Aviso de Leilão no Diário Oficial da União;

(     ) Ata do leilão.

3. Desta forma, configura-se a  entrega e  transferência  ao arrematante  pela  4ª Superintendência Regional de

Polícia Rodoviária Federal do lote descrito acima.

Contagem/MG, ___ de ________________ de 2015.

Comissão Regional de Leilão ARREMATANTE
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