
 
 
 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Grupo Central de Transportes Internos – GCTI 
 

 
 
 
 

 
Leilão OnLine e Presencial 28 e 29/07/2016 – 9:00hs 

Local do Leilão: Clube Cisplatina – Rua Brigadeiro Jordão, 297 – 
Ipiranga – São Paulo - SP 

 
Pátio Sertãozinho – SP (Região de Ribeirão Preto)  

“Auto Socorro Santo André” - Av. Marginal José Osvaldo Marques, nº1040 
– Setor Industrial II – Sertãozinho – SP 

 
Total de 400 Lotes 

375 lotes com direito a documento. 
25 lotes sucata sem direito a documento. 

 
1. Os bens serão vendidos no estado e conservação em que se 

encontram, sem garantia, inclusive quanto a peças que porventura não sejam originais de 
fábrica, ficando a sua regularização por conta do arrematante, isentando assim o Comitente 
Vendedor e o Leiloeiro que é mero mandatário, de quaisquer defeitos ou vícios ocultos, como 
também desistências, indenizações, trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer 
hipótese ou natureza, independentemente da realização ou não da visitação dos bens, 
facultada no item III deste Edital. 

 
ITEM IV - DA PARTICIPAÇÃO 
 
1. Para participação no leilão eletrônico, os interessados deverão se 

cadastrar previamente no site do leiloeiro: www.benozzati.com.br.  
 
2. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, as quais 

deverão apresentar ao Leiloeiro, até 30 (trinta) minutos antes do início do leilão, os documentos 
necessários à habilitação, de que tratam os artigos 28 e 29, inciso I, da Lei federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

3. Para a arrematação de lotes de “veículos em fim de vida útil” (sem 
direito a documentação) os arrematantes deverão atender o artigo 4º, inciso I e parágrafo 1º e o 
artigo 5º, incisos e parágrafo 1º, da Portaria DETRAN nº 1215, de 24/06/2014. 

http://www.benozzati.com.br/


4. Os participantes deverão, ainda, apresentar declaração de 
conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital e na legislação reguladora 
da matéria, especialmente das disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
do Decreto federal 21.981, de 19 de outubro de 1932, contendo sua identificação, endereço 
completo e telefone, conforme Anexo IV, para a modalidade presencial e cadastramento prévio 
no site do leiloeiro oficial para os participantes na forma eletrônica. 

5. Os lances oferecidos virtualmente no ato do pregão serão 
apresentados junto com os lances obtidos no local de realização do leilão presencial e não 
garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro ou por qualquer outra 
ocorrência, tais como, queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou 
outras de ordem técnica. 

6. Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade do 
proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear alterações, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. 

7. O licitante será formalmente responsável por todas as transações 
efetuadas em seu nome no leilão eletrônico e presencial, assumindo como verídicas e 
inalteráveis suas propostas de valor de compra e lances, incumbindo-lhe acompanhar as 
operações e observar avisos, erratas e demais informações no decorrer do leilão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente de quaisquer perdas causadas pela inobservância de 
mensagens emitidas pelo leiloeiro e o sistema do leilão eletrônico ou por sua desconexão. 

 ITEM V - DAS CONDIÇÕES DO LEILÃO    

1. O Grupo Central de Transportes Internos - GCTI poderá excluir 
qualquer lote do leilão, a seu único e exclusivo critério, até o momento da abertura da sessão. 

2. Em se tratando de veículos com direito a documentação, o 
GRUPO CENTRAL DE TRANSPORTES INTERNOS - GCTI somente responderá pela quitação 
das multas decorrentes de infrações cometidas até a data da realização do leilão. 

ITEM VI – DO JULGAMENTO, DA ARREMATAÇÃO E DO PAGAMENTO 

   

1. Não serão aceitos lances inferiores ao valor de avaliação, 
estabelecido nos Anexos I e II. 

2. Cada lote será vendido àquele que ofertar o maior lance. 
3. No ato da arrematação, o arrematante no leilão presencial efetuará 

o pagamento à vista do valor total do bem adquirido, acrescido de 5% (cinco por cento), a título 
de comissão do Leiloeiro, em cheque por ele emitido ou e transferência eletronica, e dos 
valores indicados no itens 3.5 e 3.6. 

3.1. O leiloeiro custodiará o cheque emitido pelo arrematante pelo prazo 

de 48 horas, durante os quais o arrematante poderá optar por efetuar o pagamento mediante 

transferência bancária, hipótese na qual o cheque lhe será devolvido quando da retirada do 

bem. 

3.2. findo o prazo estabelecido no item 3.1. o cheque emitido pelo 

arrematante será apresentado para a compensação. 

3.3. no caso de leilão eletrônico o arrematante terá o mesmo prazo de 

48 horas para efetuar a transferência bancária do valor total do bem adquirido acrescido de 5% 

(cinco por cento), a título de comissão do Leiloeiro e dos valores indicados nos itens 3.5. e 3.6.. 

3.4. A venda somente se aperfeiçoará após a comprovação da 

efetivação do pagamento por quaisquer das modalidades acima descritas. 

3.5. em se tratando de arrematação de lote de veículo com direito a 

documentação, além da comissão do Leiloeiro será cobrada também a importância de R$ 13,65 

(treze reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à taxa de reconhecimento de firma 

no Certificado de Registro de Veículo. 



3.6. em se tratando de arrematação de lote de veículo em fim de vida 

útil (sem direito a documentação), além da comissão do Leiloeiro será cobrada a taxa de 

inutilização do numeral do chassi (pinagem), no valor R$ de 30,00 (trinta reais). 

ITEM VII – DA RETIRADA DO BEM 

1. O bem deverá ser retirado no local indicado, até o dia 19 de 
agosto de 2016, no horário de 08:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h. Com agendamento 
prévio pelo telefone (16) 3942-3220 / 3942-8529. 

2. Todos os lotes que fizerem o uso da logística do pátio será 
cobrado no local a importância de R$50,00 por lote. 

3. Serão de inteira responsabilidade do arrematante as despesas 
referentes à transferência de propriedade, retirada, carregamento e transporte do bem, e, 
quando for o caso, os custos relativos aos tributos incidentes, inclusive taxa de inspeção 
ambiental veicular e eventuais débitos relativos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não – DPVAT. 

4. As notas de venda serão retiradas no pátio, onde deverá ser 
apresentado o comprovante de arrematação(boleto). 

5. O arrematante que optar pela entrega de qualquer documento via 
sedex, deverá pagar a quantia de R$50,00 por postagem. 

ITEM VIII – DAS SANÇÕES 

1. O não pagamento do preço ou a não 
retirada do bem arrematado no prazo estabelecido e descumprimento 
das demais condições do leilão, sujeitará o licitante às penalidades 
descritas no Edital, este publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no Site do leiloeiro www.benozzati.com.br. 

 
AQUELE QUE OFERTAR LANCE E ALEGAR NÃO TER NO ATO ,CHEQUE OU 
DINHEIRO,ESTARÁ SUJEITO ÁS PENALIDADES PREVISTASNO ARTIGO 358 DO 
CODIGO PENAL: ARTIGO 358- IMPEDIR, PERTURBAR OU FRAUDAR ARREMATAÇÃO 
,AFASTAR OU PROCURAR AFASTAR CONCORRENTE OU LICITANTE COMPRADOR, 
POR MEIO DE VIOLENCIA ,GRAVE AMEAÇA, FRAUDE OU OFERECIMENTO DE 
VANTAGEM: 
PENA – DETENÇAO DE 2 MESES A UM ANO , OU MULTA , ALEM DA PENA 
CORESPONDENTE Á VIOLENCIA. 

 

 Edital completo está publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 

Site do leiloeiro www.benozzati.com.br. 

 

Contato do Escritório: 

WhatsApp: 1197458-5809 

Telefone: (0XX11) 4418-3533 

E-mail: contato@benozzati.com.br 

 
 
 

 

http://www.benozzati.com.br/

