
 

 

 

Termo de Responsabilidade do Arrematante 
 

 

Pelo presente termo ___________________________________, RG ________________________, 

CPF _______________________, Nacionalidade _______________________________________, 

Endereço _______________________________________________________________________,       

Telefone (___)________________, assume integral responsabilidade administrativa, civil e penal 

quanto à destinação do(s) lote(s) arrematado(s) como sucata, procedendo ao desmanche do bem para a 

venda de peças usadas ou venda de sucata às usinas siderúrgicas.  

Lote(s)nº(s) ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

do Leilão nº 51/2019, promovido pela Municipalidade de São Paulo através da Companhia de 

Engenharia de Tráfego – CET previsto para 15/10/2019, isentando-a de qualquer responsabilidade a 

partir da retirada do(s) lote(s) arrematado(s) que deverá(ão) ser retirado(s) e utilizado(s) nos seguintes 

termos, com os quais o arrematante concorda: 

1) O(s) lote(s) arrematado(s) será(ão) entregue(s) como conjunto de peças e partes automotivas 

agrupadas e anteriormente pertencentes a um veículo automotor cujo registro, placas e 

marcações foram suprimidas na forma da Lei, deixando tal(is) lote(s) de ser(em) 

caracterizado(s) como veículo(s) automotor(es). 

2) O(s) lote(s) arrematado(s) deverá(ão) ser retirado(s) do local de depósito do dia 18/10/2019 

a 06/11/2019, sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante decorridos 30 dias 

da data do leilão, com a perda do valor desembolsado. 

3) O(s) lote(s) arrematado(s) só poderá(ão) sair do local de depósito quando da sua entrega ao 

arrematante se transportado(s) por outro veículo, mesmo que tenha(m) condições de circular 

por seus próprios meios. Não será disponibilizado maquinário, tão pouco mão de obra para a 

movimentação e embarcação dos lotes.  

4) O(s) lote(s) arrematado(s) em hipótese nenhuma poderá(ão) ser utilizado(s) como veículo 

automotor para transitar em vias públicas. 

5) A desmontagem, reaproveitamento ou qualquer outra destinação das partes, resíduos e peças 

do(s) lote(s) arrematado(s) deverá obedecer estritamente às legislações aplicáveis, em 

especial à tributária e ambiental. 

6) O arrematante declara que promoveu todos os exames e vistorias nos lotes arrematados, 

aceitando todas as condições aqui estipuladas, isentando tanto a CET/SP como o leiloeiro de 

qualquer responsabilidade por vícios ou defeitos, ocultos ou não. 

Declaro estar ciente dos termos do presente documento e da responsabilidade advinda da concordância 

com o mesmo. 

São Paulo,...............de .......................................de 2019. 

______________________________________________ 

Assinatura - Arrematante 



 

 

Notas:  1.  Reconhecer firma da assinatura (por semelhança) 

2.  Juntar cópia autenticada do Contrato Social  

3.  Caso a retirada seja feita por representante legal, juntar procuração com firma reconhecida que o 

habilite como representante legal para o ato. 


