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CONDIÇÕES DE VENDA 
       

 

 

2.1.8.1 Exigir que, no ato da arrematação, o arrematante assine o comprovante de 

arrematação do lote adquirido, onde constará o número do lote e o valor do lance 

efetuado, permanecendo a segunda via em seu poder; o arrematante deverá fornecer 

todos os seus dados: nome, endereço, telefone, CNPJ/Inscrição Estadual.   

 2.1.8.2. Para a arrematação via internet, além do cadastro ativo junto ao DETRAN/SP, 

o arrematante deverá realizar o cadastro no site do(a) leiloeiro(a) e enviar a 

documentação solicitada para sua habilitação, de forma a obter o login de acesso no site, 

no prazo estabelecido pelo(a) próprio(a) leiloeiro(a).  

 2.1.9. Dar ciência ao arrematante, através da leitura das Condições de Venda durante o 

leilão e no site do(a) leiloeiro(a), de que não serão aceitas reclamações posteriores à 

arrematação, bem como não serão aceitas desistências e que o arrematante promoveu 

todos os exames e vistorias nos lotes arrematados, aceitando todas as condições 

estipuladas, isentando tanto a CET como o(a) leiloeiro(a) de qualquer responsabilidade 

por vícios ou defeitos ocultos ou não.  

 2.1.10. Exigir, no ato da arrematação, que o arrematante efetue a caução de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor do arremate, acrescido de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total, a título de Comissão ao(à) Leiloeiro(a).  

 2.1.11. Exigir do arrematante o pagamento do saldo restante do lance até às 16:00 hs do 

1º (primeiro) dia útil   após a realização do leilão, através de TED, DOC ou depósito em 

dinheiro (obrigatório apresentar o comprovante original com autenticação bancária), no 

Banco Mercantil (389) – Agência 0384 – conta corrente 01016005-7, em nome de 

George Henrique Ribeiro Benozzati, CPF nº 657.567.548-49.   

 2.1.11.1. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro no Leilão e no escritório do(a) 

leiloeiro(a).  

 2.1.11.2. O não cumprimento deste prazo implicará ao arrematante na perda do valor 

caucionado, bem como dos 5% (cinco por cento) da comissão do(a) leiloeiro(a).  

 2.1.11.3. Estas condições são válidas para os arrematantes do leilão presencial e online.  

 2.1.12. Para todos os veículos vendidos:  

 2.1.12.1. Diligenciar e providenciar o necessário para que os arrematantes retirem os 

veículos arrematados do local onde estão dispostos os lotes, nas datas definidas no 

Edital do Leilão.    

2.1.12.2. Garantir que a retirada dos veículos seja agendada, a partir do 2º dia útil após a 

realização do leilão, pelos telefones nºs (11) 3871-8647 e (11) 3871-8707, quando 

deverão ser informados os números dos lotes que serão retirados e os números das notas 

de venda correspondentes a eles.     

 2.1.12.3. Os veículos arrematados como sucata para desmonte, serão liberados aos 

próprios arrematantes por seus representantes legais ou mandatários, no pátio da CET, 

mediante apresentação das Notas de Venda do(a) Leiloeiro(a) e dos seguintes 

documentos, que serão retidos pela CET no ato da retirada do(s) lote(s):  

 2.1.12.3.1.  Termo de Responsabilidade do Arrematante, conforme anexo II (Termo 

único que inclui todos os lotes), assinado pelo mesmo e com firma reconhecida, o qual 

isenta de responsabilidade a CET/DSV e o(a) leiloeiro(a) por vícios ou defeitos, ocultos 
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ou não, no bem arrematado e também se refere à destinação do lote arrematado como 

sucata, procedendo ao desmanche do bem para a venda de peças usadas ou venda de 

sucata a usinas siderúrgicas;      2.1.12.3.2.  Cópia autenticada do Contrato Social da 

Empresa ou atos constitutivos aplicados, em que conste o nome do arrematante ou sócio 

responsável pela empresa;  

 2.1.12.3.3.  Procuração do arrematante com firma reconhecida, no caso de liberação a 

terceiros;   2.1.12.4. Emitir as Notas de Venda dos lotes, com a tarja “SUCATA” 

informando os seguintes dados:   Do Arrematante: Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, 

endereço completo, telefone; Do Veículo: Nº de Lote, Marca/Modelo, Ano, Placa, 

Chassi e Motor (se houver).   

2.1.12.4.1. Somente serão fornecidos os números dos motores nas notas de venda, dos 

lotes que constarem “MOTOR IDENTIFICADO” no catálogo, cabendo ao arrematante 

checar se a numeração do motor coincide com a que consta na nota de venda, antes da 

retirada do lote, não sendo aceitas reclamações posteriores.  

2.1.12.4.2. Para os demais lotes, constarão nas notas de venda as seguintes indicações 

“MOTOR SUCATA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS” ou “SEM MOTOR”.   

2.1.13. As notas de venda dos lotes arrematados deverão ser disponibilizadas por meio 

eletrônico, pelo site www.benozzati.com.br ou retiradas no escritório do(a) leiloeiro(a) 

localizado na Rua Jorge Mahfuz nº 196 - Jardim Cibratel I – Itanhaém - SP CEP 11740-

000, telefone nº (13) 3425-5607 e  (11) 9 8466-3786, mediante a apresentação do 

comprovante de arrematação e após o efetivo crédito na conta corrente do(a) 

leiloeiro(a).  

2.1.14. Arrecadar os valores referentes aos lotes arrematados, repassando-os à CET, 

respeitando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a realização do leilão, isto é, até o 

data prevista de 22/10/2019. 

 


