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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ARREMATE EM LEILÃO ONLINE - ATIVO MÓVEL
Leilão ITAÚ, VW, FIDIS, YAMAHA e Outros 21.01.2022.
Atenção: Para todos os lotes.
A partir de 04/01/2021 conforme resolução 809/2020 do Denatran, não haverá mais
emissão de CRV e CRLV ( papel moeda), sendo o novo formato digital CRV-E/CLA e o
ATPVe.
Devido nova resolução do CONTRAN quanto a emissão do documento do veículo de forma
eletrônica será entregue o CRLV-e posterior a compra do veículo, mas não há prazo para
entrega do ATPV-e (comunicado de venda) para que seja possível a transferência.
Aguardamos orientações do órgão para que seja realizado o procedimento.
Portanto fica instituído o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio
digital (CRLV-e), expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de
trânsito da União, que conterá, vinculados em um único documento, o Certificado de
Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA), conforme
disposto nos arts. 121 e 131 do CTB (já valido para Estado de São Paulo).
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO / MECÂNICA SEM TESTE / SEM GARANTIAS QUANTO A
ESTRUTURA, PARTE ELETRICA, FUNCIONAMENTO, KM, MOTOR, CARACTERÍSTICAS,
REPAROS, REPOSIÇÕES, APROVEITAMENTO, AUSÊNCIAS DE PEÇAS
/SUBSTITUIÇÕES E SINISTROS JÁ OCORRIDOS EM QUALQUER CLASSIFICAÇÃO DE
MONTA OU COMERCIALIZADO POR SEGURADORAS CONSTANDO OU NÃO NOS
ÓRGÃOS COMPETENTES
TODAS E QUAISQUER REGULARIZAÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, ETIQUETAS, SELOS,
VIDROS, COR, CATEGORIA, GNV, REMARCAÇÃO DE CHASSI E MOTOR,
QUILOMETRAGEM, IDENTIFICADORES, LACRAÇÃO/EMPLACAMENTO PADRÃO
MERCOSUL, RECALL, LAUDO ECV/CSV SERÃO POR CONTA DO COMPRADOR.
Fotos meramente ilustrativas, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A
descrição do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua
avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou
reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.
Considerando, a PORTARIA DETRAN-SP n° 110, de 23 de março de 2020.
Considerando, a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao novo
Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP;
Considerando, as deliberações contidas na Deliberação 1, de 17 de março de 2020, do Comitê
Administrativo Extraordinário COVID-19;
Considerando, o acima exposto, o CONTRAN, editou duas Deliberações a 185 e 186, que

Regulamento
Local do Evento: RIBEIRÃO PRETO/SP

21/01/2022 07:30:00

Nome do evento: LEILÃO ONLINE_NOTURNO_21.01.2022

visam ampliar os prazos para que sejam concluídos os trabalhos que estão adstritos a
competência dos DETRAN’s;
Considerando que ficaram suspensos, em todas as unidades do DETRAN-SP, todos os
atendimentos presenciais, e as atividades de natureza não essencial:
Os documentos somente serão entregues ao Comprador, em conformidade com o prazo
estabelecido individualmente na descrição do lote, sendo que o mesmo passará a ser
contado a partir da retomada de atividades dos órgãos de trânsito (Detran/Ciretran) e
Cartórios, e, em conformidade com as disposições regulamentares a serem
estabelecidas pelas Autoridades Públicas.
A transferência será feita para o nome do Banco e os veículos poderão ser
comercializados. Os compradores somente conseguirão efetuar a transferência após a
impressão do CRV. Será disponibilizada uma cópia do E-CRLV, a fim de comprovar que
os veículos estão em nome do Banco e que os compradores poderão retirar os veículos.
O CRV será entregue após a disponibilização pelo Detran-SP, assim que a operação for
normalizada.
Qualquer débito gerado após a data da venda e retirada do bem pelo comprador, será de
sua própria responsabilidade.
1. Regras aplicáveis ao leilão “Online”: As realizações do leilão, bem como a arrematação de
seus lotes, estão sujeitas (I) às regras previstas no Decreto Federal nº 21.981 de 19.10.1932,
alterado pelo Decreto Federal nº 22.427 de 1.2.1933; e (II) a estes Termos e Condições de
Participação e Arremate em Leilão “Online” – Ativo Móvel.
2. O local físico de realização do leilão fica na Rodovia Abraão Assed, Km 50, Marginal
Direita Leste, sentido Ribeirão Preto x Serrana Bairro: Recreio Anhanguera – Ribeirão Preto/SP
CEP: 14.097-500. Com encerramento no dia 21.01.2022 às 19h30. Todas as informações do
Leilão serão encontradas no site: www.winleiloes.com.br .
3. Leiloeiro: O Leilão será realizado pelo Leiloeiro Luiz Eduardo Gomes, JUCESP 969, nos
termos do Decreto nº 21.981, de 19.10.1932, conforme alterado pelo Decreto Federal nº 22.427
de 1.2.1933. Os leiloeiros são auxiliares independentes que têm por função a venda, mediante
oferta pública, de mercadorias que lhes são confiadas para esse fim. São responsáveis pela
realização do leilão, tendo, inclusive, fé pública para atestar fatos relativos aos lotes
apregoados. Exercem pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las, senão por
impedimento ocasional, ao seu preposto.
3.1. A procedência e evicção de direitos deste leilão são de inteira e exclusiva
responsabilidade do Vendedor, e que o Leiloeiro Luiz Eduardo Gomes é mero mandatário do
Vendedor e a Win Leilões Promotora de Eventos S.A./Win leilões, apenas realiza o evento,
seja em local físico ou virtual - www.winleiloes.com.br , ficando assim os mesmos eximidos de
eventuais responsabilidades de qualquer natureza, inclusive por indenizações, trocas,
consertos e compensações financeiras.
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3.2. Os valores descritos como débitos e despesas gerais/Promoção do Evento informados
no lote pelo leiloeiro, são referentes aos custos com seguro, logística, impostos, organização e
manutenção em depósito dos bens vendidos em leilão. Os valores que se referem a este
parágrafo são de acordo com as características de cada lote/Vendedor e partem de R$ 200,00
(duzentos reais), adicionalmente a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) por lote
arrematado, além das despesas autorizadas pelo Sindicato do Leiloeiro, a saber: Moto: R$
300,00 Veículos: R$ 1.000,00, Caminhões/Ônibus, Semi-Reboques, Vans, SUV’S,
Caminhonete e Similares: R$ 2.500,00. Em hipótese alguma o arrematante deixará de arcar
com os valores informados.
3.3. Prestação de Serviços: A Win Leilões passará a cobrar o valor de R$ 70,00 (Setenta
Reais) incluídos nos boletos e TEDs para cada veículo vendido em nossos leilões. Referente a
serviços de auxílio de entrega de veículos e envio de documentação, sendo: utilização de
empilhadeira, carga auxiliar de bateria, enchimento de pneu com compressor. Desta forma fica
o arrematante auxiliado de forma pratica e rápida no carregamento dos veículos adquiridos.
4. Pessoas habilitadas para participar do Leilão: São habilitados para participar do Leilão
pessoas físicas ou jurídicas, devidamente cadastradas no site www.winleiloes.com.br , tenham
aceitado “As Condições de Participação e Arremate em Leilão Online” (Interessados). Nesse
sentido, são consideradas aptas a dar lances, com relação às (I) pessoas físicas, aquelas
civilmente capazes nos termos da legislação em vigor e que estejam com seu Cadastro de
Pessoas Físicas da Receita Federal (“CPF”) devidamente emitido e em situação regular
perante a Receita Federal; e (II) às pessoas jurídicas, aquelas que estejam com seu Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) em situação regular perante a Receita Federal e com o
endereço de sua sede devidamente atualizado perante o SINTEGRA - Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Menores de 18
(dezoito) anos não poderão participar do leilão. Só terão acesso ao Leilões os participantes
“arrematantes/ compradores” que tenham o seu cadastro aprovado pela Win Leilões, os
participantes “arrematantes /compradores” assumem estar de acordo com as “Condições de
participação e arremate” e “Condições Gerais dos Eventos Corporativos”. Na aquisição de
veículos blindados, os arrematantes não devem possuir antecedentes criminais, obter a
autorização/cadastro no Departamento de Polícia Civil do Estado/Divisão de Produtos
Controlados ou junto ao Exército (caso não haja o 1º registro) e realizar a recertificação da
blindagem em empresas autorizadas pelo Exército. O comprador declara ter ciência da portaria
nº 55 - COLOG, de 5 junho de 2017.
4.1. As habilitações deverão ocorrer até às 22h do dia que antecede ao encerramento do
leilão. Caso não ocorra a habilitação até o prazo estipulado, o sistema poderá bloquear a sua
participação, de forma que posterior a esta data o site www.winleiloes.com.br não se
responsabiliza por qualquer impedimento ou dificuldade que o arrematante possa ter para a
conclusão deste e participação no leilão.
5. Lotes: Os lotes objeto do Leilão serão negociados no estado em que se encontram e sem
garantia de forma individual onde não há vínculos de venda entre eles, os mesmos serão
leiloados sequencialmente, ficando a critério do Leiloeiro o sincronismo do tempo. É
prerrogativa do leiloeiro retornar os lotes sem oferta ou em condicional não aceita pelo
Vendedor. Uma vez aberto o Leilão, todas e quaisquer alterações nos lotes solicitadas pelo
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Vendedor (tais como desdobramento dos lotes e/ou reunião de bens em lotes) serão realizadas
por intermédio do Leiloeiro a qualquer momento até o encerramento do Leilão.
5.1. A vistoria realizada pela Win leilões e eventualmente em alguns casos disponibilizada no
veículo não constitui garantia sobre nenhum item descrito, devendo o comprador confirmar
todas as condições e estado do veículo, acessórios e outros na visitação do veículo, reforçando
que o veículo é vendido no estado no momento da venda. Caso algum veículo tenha
informações alteradas posteriormente, a Win Leilões fará a comunicação prévia a todos os
clientes.
6. Não responde o Leiloeiro, a Win Leilões Promotora de Eventos S.A e o Vendedor por
sinistros ou consertos que os veículos tenham sofrido anteriormente ou que já tenham
pertencido ou foram vendidos por seguradoras, não respondendo inclusive quanto a eventuais
problemas relacionados à MOTOR, CÂMBIO, CHASSI, vícios não conhecidos/ocultos e KM do
hodômetro que por ventura não sejam originais de fábrica, (trocados, com nº ilegível, nº
enferrujado, danificado, sem motor, motor sucata e outros). A troca da peça, remarcação,
realização de laudos, segunda via de chave, habilitação de sistemas “CODE” e as despesas
para regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, ficam por conta do
arrematante. Os opcionais que estão informados de forma ilustrativa e podem ou não estar
instalados ou funcionando sendo aconselhável trazer um técnico de sua confiança no dia da
visitação para conferir e examinar o lote, conforme cláusula 25, o leiloeiro se reserva o direito
de corrigir possíveis erros de digitação.
6.1. Nos termos da Cláusula 6 acima, o Interessado poderá vistoriar o(s) lote(s) caso tenha
interesse, no endereço: Rodovia Abraão Assed, Km 50 , Bairro Recreio Anhanguera – Ribeirão
Preto /SP e Rua Benedito Climério de Santana, 373 – Bairro: Várzea do PalácioGuarulhos/SP, das 9 as 17h segunda a quinta (exceto feriados), não sendo necessário prévio
agendamento.
6.2. Despesas de vistorias prévias serão cobradas, porém não isentam o arrematante de
qualquer tipo de regularização futura de CHASSIS/ MODELO/ COR/PLACAS /KM/CHASSI
OXIDADO/ CNV/COMBUSTIVEL/MERCOSUL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE
AGREGADO DO VEÍCULO.
7. O Interessado declara que têm ciência de que todas as fotos divulgadas no site
www.winleiloes.com.br são meramente ilustrativas e podem não representar o estado real dos
lotes em Leilão. Nesse sentido, o Interessado declara que sua decisão de arrematar qualquer
(quaisquer) lote(s) objetos do Leilão será tomada por sua conta e risco, devendo, para tanto,
caso deseje, vistoriar previamente o(s) lote(s), ficando desde já o Leiloeiro e a Win Leilões
Promotora de Eventos S.A, isentos de todas e quaisquer responsabilidades.
8. Para o Comitente Volkswagen, se por ventura posteriormente surgirem quaisquer débitos,
antes ou após a arrematação que não estavam inclusos no sistema pelo DETRAN até R$
300,00, inclusive Multa, IPVA/DPVAT (Anteriores ao leilão e/ou do Ano Vigente) entre outros,
serão de responsabilidade do arrematante. Acima do valor estipulado, o arrematante deverá
entrar em contato com a Win Leilões pelo e-mail sac@winleiloes.com.br anexando a pesquisa
dos débitos (data, motivo e valor das infrações), comprovante de pagamento e dados bancários
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do favorecido. Sem extrato de débitos e comprovante de pagamento o reembolso não será
realizado.
9. O Comitente J. Safra não autoriza o arrematante a realizar o pagamento dos débitos e
solicitar reembolso, caso o arrematante identifique algum débito de multas de transito,
licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA entre outros referente ao veículo
adquirido/arrematado anterior e posterior à data do Leilão e que seja maior que o valor de R$
800,00, o prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda e deverá proceder
da seguinte forma: providenciar depósito no valor de R$ 800,00 na conta do despachante
indicado pela Win Leilões e contatar o leiloeiro, entregar/enviar cópia do comprovante de
deposito e solicitar o pagamento dos débitos. O despachante credenciado do Banco Safra será
informado pela Win Leiloes.
Win Leiloes/Despachante analisa o processo e autoriza o comprador a realizar o depósito dos
R$ 800,00 na conta do Despachante Credenciado ao Banco.
9.1.1. O Banco Safra não se responsabilizará por restrições judiciais que por ventura venham
aparecer no sistema do DETRAN após a venda do veículo independente das datas dos
processos, sendo responsabilidade dos arrematantes proceder com a baixa dessas restrições
através de um procedimento judicial conhecido como “Embargos de terceiros”.
9.1.2. Nos casos de CRLV pronto o prazo para transferência e reconhecimento será de 30
dias úteis após a data da venda. Ressalvamos que, haja vista, a Pandemia – Covid 19, como já
mencionado as emissões de documentos, podem sofrer grande impacto, demandando maior
tempo para emissão dos mesmos ao longo do período de permanência desse estado
pandêmico.
9.1.3 Para veículos que consta novo formato de placa Mercosul (RESOLUÇÃO Nº 780), a
regularização do emplacamento/estampa da placa do veículo será de responsabilidade e custo
do comprador para providenciar no Estado de São Paulo.
10. Para o Comitente Itaú, se por ventura surgirem quaisquer débitos, antes ou após a
arrematação que não estavam inclusos no sistema pelo DETRAN até R$ 500,00, inclusive
Multa, IPVA/DPVAT (Anteriores ao leilão e/ou do Ano Vigente) entre outros, serão de
responsabilidade do arrematante. Acima do valor estipulado, o arrematante deverá entrar em
contato com a Win Leilões pelo e-mail sac@winleiloes.com.br anexando a pesquisa dos
débitos (data, motivo e valor das infrações). Uma vez realizado o pagamento por parte do
arrematante não haverá reembolso.
10.1 As vendas dos veículos do comitente Itaú estarão sujeitas a análise e aprovação do
banco no momento do leilão ou após o encerramento.
10.2 Para os veículos do Itaú Unibanco efetua a transferência da propriedade dos veículos
para o nome do banco, no Estado de São Paulo, qualquer regularização necessária para a
transferência do veículo para o nome do Arrematante em outros Estados da Federação, é de
responsabilidade do próprio arrematante.
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11. Os documentos transferidos no Estado de São Paulo, de forma temporária não terão seus
CRVS impressos, devido o regime de atuação do DETRAN-SP em razão da pandemia.
11.1 A transferência será feita para o nome do Banco e os veículos poderão ser
comercializados, porém os compradores somente conseguirão efetuar a transferência após a
impressão do CRV. Será disponibilizada uma cópia do E-CRLV, a fim de garantir que os
veículos já estão em nome do Banco e que os compradores podem retirar os veículos e
inclusive utilizar os mesmos.
11.2 O CRV será entregue após a disponibilização do mesmo pelo Detran-SP, tão logo se
normalize a situação.
11.3 Qualquer débito gerado após a data da venda e retirada do bem pelo comprador, será de
total responsabilidade do mesmo.
12. Para o comitente Itapeva todos os veículos são vendidos com a documentação em dia, os
débitos que existirem até a data da emissão do documento serão devidamente pagos.
Eventuais débitos que surgirem posteriores a regularização no valor agregado de R$ 800,00
serão por conta do comprador, os valores remanescentes ficam por conta do comitente
vendedor, exceto nos casos em que o IPVA, DPVAT e Licenciamento 2020 ficarem por conta
do comprador, ou seja, a Itapeva não será responsável pelos valores desses débitos. O
comprador deverá proceder da seguinte forma: providenciar depósito no valor de R$ 800,00 na
conta do despachante indicado pela Win Leilões, entregar/enviar cópia do comprovante de
deposito e solicitar o pagamento dos débitos. O despachante credenciado da Itapeva será
informado pela Win leilões. O comitente Itapeva não autoriza o arrematante a realizar o
pagamento total dos débitos e solicitar reembolso.
12.1 Placa Mercosul: Para veículos que consta novo formato de placa Mercosul (RESOLUÇÃO
Nº 780), a regularização do emplacamento/estampa da placa do veículo será de
responsabilidade e custo do comprador. O proprietário do veículo precisará se dirigir a uma
estampadora credenciada portando o CRV e autorização de emplacamento, pagar pela placa e
fazer a instalação.
13. Para Comitente Recovery, se por ventura surgirem débitos anterior ao leilão a
responsabilidade será do comitente vendedor, caso surjam débitos posteriores ao leilão, esses
serão responsabilidade do arrematante. Caso o arrematante identifique algum débito referente
ao veículo arrematado que seja anterior a data do leilão, deverá proceder da seguinte forma:
contatar o leiloeiro para análise e posteriormente pagamento dos débitos.
13.1 A transferência de propriedade para o nome do comprador dos veículos da Recovery
será realizada pelo despachante credenciado do banco/leiloeiro (Personal). O prazo para
entrega da documentação é de até 30 (trinta) dias úteis, após a confirmação do pagamento.
Neste caso será cobrado o valor de acordo com a transferência para o município indicado, os
valores de transferência de propriedade serão informados pelo despachante após a
arrematação, onde caberá ao arrematante o depósito na conta indicada por ele. Mediante
exigência do DETRAN se faz necessário providenciar o laudo ECV para transferência de
propriedade, sendo essa uma responsabilidade do arrematante que deverá encaminhar o laudo
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ao despachante indicado para andamento no processo. Ressaltamos que todos os custos e
procedimentos para a realização da transferência de propriedade é de responsabilidade do
arrematante com tratativas diretas com o despachante credenciado Personal.
14. O comprador declara que têm ciência da portaria de nº 1218 do Detran-SP, que
regulamenta a circulação e transferência de veículos com restrição de sinistro e portaria de nº
1.681/2014 Detran-SP recuperado por instituição financeira. Portanto veículos
registrados/emitidos no estado de São Paulo constará no documento a informação de
“circulação vedada” e somente poderão voltar a
circular quando forem devidamente cumpridos pelo comprador as exigências e regularização
do Detran.
15. Para o comitente Omni, eventuais débitos de multas de trânsito, licenciamento, DPVAT
(seguro obrigatório), e IPVA anteriores à data do leilão serão de responsabilidade do
arrematante, desde que tenham valor igual ou inferior à R$ 500,00 (quinhentos reais). Serão de
responsabilidade do arrematante o pagamento do IPVA, licenciamento e DPVAT (seguro
obrigatório) do presente ano. Eventuais débitos posteriores à data do leilão serão de inteira
responsabilidade do arrematante e caso a Omni venha a efetuar o pagamento de qualquer
encargo relacionado ao veículo arrematado, o arrematante deverá reembolsá-la do referido
valor, sob pena da Omni ter direito de regresso contra o arrematante, podendo, inclusive, incluir
seu nome no cadastro de inadimplentes do SCPC, Serasa, Boa Vista Serviços e de demais
órgãos similares. Correrá por conta do comprador, multa de averbação seguida de pontuação
por atraso na documentação (R$ 195,23) tanto para o nome do comprador como para o nome
da Omni caso venha incidir.
15.1. Custas, providências, regularizações e substituições de motor, câmbio, etiquetas, selos,
plaquetas, vidros, identificadores, lacração, carrocerias, eixo, suspensões, turbina, GNV, faróis,
COR, combustível, categoria, “ESPECIE TIPO”, blindagem, quilometragem e sinistro que
tenham reprovações e divergências ou qualquer outro item junto ao DETRAN/CIRETRAN ou
empresas credenciadas/emissoras de perícia e laudos ECV/CSV, serão por conta do
comprador, excluindo comitente vendedor de qualquer indenização ou compensação financeira
de qualquer hipótese.
15.2. O arrematante é inteiramente responsável pela transferência de propriedade do veículo
no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, § 1º do CTB.
15.3. Por se tratar de veículo recuperado e não revisado, a Omni não se responsabiliza pelo
estado geral do veículo.
15.4. O comprador declara que têm ciência da portaria de nº 1218 do Detran-SP, que
regulamenta a circulação e transferência de veículos com restrição de sinistro e portaria de nº
1.681/2014 Detran-SP recuperado por instituição financeira. Portanto veículos
registrados/emitidos no estado de São Paulo constará no documento a informação de
“circulação vedada” e somente poderão voltar a
circular quando forem devidamente cumpridos pelo comprador as exigências e regularização
do Detran.
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16. Em relação aos bens do Banco CNH Industrial Capital S/A (“BCNHI”), o arrematante, ao
adquirir o bem objeto deste edital, declara para todos os fins e efeitos: ter examinado o Bem
arrematado e tido ampla oportunidade de contar com a assessoria de técnicos de sua
confiança; recebe o veículo no estado e conservação em que se encontra, sem garantia,
podendo o mesmo apresentar defeitos ou vícios, aparentes ou ocultos, sob os quais o Leiloeiro
e/ou o BCNHI não respondem; ter conhecimento de que o veículo é bem recuperado de
financiamento, é usado, não foi revisado, recondicionado e não está em período de garantia do
fabricante, inclusive quanto a motor e câmbio; assume a responsabilidade por consertos ou
reparos de qualquer natureza; deverá efetuar a regularização e transferência junto aos órgãos
competentes por sua conta, inclusive para Pessoa Jurídica se aplicável, devendo tratar, se
necessário for, por sua conta, qualquer impedimento apontado pelo Detran para realização da
transferência, assumindo expressamente a responsabilidade pela evicção, nos termos do Art.
448 do CCB; deverá certificar-se previamente junto aos órgãos oficiais sobre sinistros
anteriores, multas, débitos de qualquer natureza, gravames, ônus que recaiam sobre o bem,
tendo em vista que o arrematante é responsável por estes custos; responde por todos os
débitos anteriores a arrematação, ainda que lançados posteriormente a essa data, tais como,
mas sem se limitar a IPVA, seguro obrigatório, multas de trânsito, multas de averbação e
outros.
17. O comitente Leaseplan solicita o envio dos seguintes documentos após a arrematação:
Ficha Cadastral preenchida, assinada e com as firmas reconhecidas; Cópia do balanço ou
declaração do IR, assinada pelo contador /proprietário; Cópia do contrato social da empresa;
Cópia do cartão do CNPJ (Obs. Natureza da operação comércio de veículos); Carta com o
faturamento mensal dos últimos 12 meses, assinada e com as firmas reconhecidas;
Comprovante de residência dos sócios; Cópia de CPF e RG ou CNH dos sócios; Foto frontal da
loja; Comprovante de autorização do DETRAN para comércio de peças. A retirada do lote
arrematado só será autorizada após o envio desses documentos.
18. Para o comitente Let’s Rent a Car, os recibos de compra e venda serão preenchidos com
os valores residuais, caso haja necessidade o comitente emitirá uma declaração informando o
valor de venda em leilão.
19. Referente ao comitente LOCALIZA e MAPFRE, para os veículos que constarem as
informações sinistro pequena monta e sinistra média monta a regularização será por conta do
comprador, sendo necessária a realização de laudo de Segurança Veículo - LAUDO
INMETRO/CSV, APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA das
BENFEITORIAS, PODENDO CONSTAR A INFORMAÇÃO DE SINISTRADO. A LOCALIZA não
se responsabilizará por restrições judiciais que por ventura venham aparecer no sistema do
DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando
responsabilidade dos arrematantes proceder com a baixa dessas restrições através de um
procedimento judicial conhecido como ''Embargos de terceiros.
19.1 DÉBITOS POS VENDA: Débitos que porventura apareçam no sistema do DETRAN,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, DNIT, e outros órgãos de trânsito,
posteriormente ao levantamento feito por ocasião da venda sendo IPVA, Licenciamento,
multas, multa de averbação, DPVAT e entre outros, cuja infração seja anterior à data da venda
no valor de até 500,00 serão por conta do comprador. O comprador deverá entrar em contato
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com a Win, e enviar a pesquisa dos débitos (data, motivo e valor das infrações), para a análise
e aprovação, Comitente Mapfre não autoriza o comprador a realizar o pagamento dos débitos e
solicitar reembolso.
20. Para os demais Comitentes, se por ventura posteriormente surgirem quaisquer débitos,
anteriores ou após a arrematação que não estavam inclusos no sistema pelo DETRAN,
inclusive Multa, IPVA/DPVAT (Anteriores ao leilão e/ou do Ano Vigente) entre outros, serão de
responsabilidade do arrematante.
21. Para o Comitente CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS, se por ventura
posteriormente surgirem quaisquer débitos antes ou após a compra ( com exceção das Multas
de Averbação), que não estavam inclusos no sistema pelo DETRAN,(Anteriores ao leilão e/ou
do Ano Vigente) entre outros, o arrematante deverá entrar em contato com a Win leilões pelo email sac@winleiloes.com.br , anexando a pesquisa dos débitos (data, motivo e valor das
infrações),para a análise e aprovação do banco, Comitente CHEVROLET SERVIÇOS
FINANCEIROS, não autoriza o comprador a realizar o pagamento dos débitos e solicitar
reembolso.
21.1. Para o comitente CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS, o comprador ficará
responsável pelo pagamento da despesa com documentação: Documentos emitidos no
Estado de São Paulo: R$ 241,29 e Documentos emitidos fora do Estado de São Paulo R$
340,20.
21.2 Para veículos com origem no Estado de São Paulo os documentos serão entregues em
prazo estimado de 30 (trinta) dias úteis; para os veículos com origem em outros Estados, os
documentos serão entregues em aproximadamente 60 (sessenta) dias úteis, esses prazos
poderão ser ultrapassados em caso de bloqueios por débitos não quitados ou não baixados,
restrições judiciais, gravames, etc. As condições de previsão de tempo para entrega de
documento de transferência (CRLV), responsabilidade de custos de regularização e
transferência e outras informações indicadas pelo Comitente Vendedor, devendo estas ser
respeitadas pelo Comprador.
21.3 O comprador é inteiramente responsável pela transferência de propriedade do veículo no
prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, § 1º do CTB.
21.4 Qualquer tipo de correção, substituição, regularização de chassi, motor, cor ou qualquer
agregado, serão por conta do comprador.
21. 5 Os Bens Comitente CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS, serão vendidos no estado
em que se encontram, sem teste, garantias, sem confirmação de revisões realizadas ou recall
pendentes de execução. Não cabendo ao comprador qualquer reclamação, após a aquisição
do veículo, o que importará em total aceitação e conhecimento das características visualizadas
nos mesmos, durante período do leilão.
22. Para o comitente BANCO PAN nos casos do CRLV pronto o prazo para transferência e
reconhecimento será de 30 dias úteis, após a data da venda.
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22.1 O Banco Pan não se responsabilizará por restrições judiciais que por ventura venham
aparecer no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos
processos, ficando responsabilidade dos compradores proceder com a baixa dessas restrições
através de um procedimento judicial conhecido como ''Embargos de terceiros.
22.2 DÉBITOS POS VENDA: Débitos de até 500,00 ficam por conta e responsabilidade
exclusiva do comprador, diferença de valores que excederem os R$ 500,00 o comprador
deverá obrigatoriamente comunicar o Banco através da Win Leilões para quitação dos débitos.
O Banco não autoriza o comprador a pagar qualquer débito para posterior reembolso.
Comprador identificar a existência de débitos anteriores/Posteriores à data do Leilão e
informará a WINLEILÕES (tela de débitos Detran). A WINLEILÕES analisa o processo e
autoriza o comprador a realizar o depósito dos R$ 500,00 na conta do Despachante;
22.3 DESPACHANTE INCANE
(Fazer Depósito identificado por placa do veículo) 237 – Bradesco/ Agência 2501 Conta
Corrente: 22887-7 / Favorecido: INCANE DESPACHANTE LTDA. CNPJ: 63.896.955/0001-99.
comprador realiza o “Depósito Identificado pela Placa”, e envia a DEALERSCLUB a cópia do
comprovante de depósito ao despachante do BANCO; A WIN LEILÕES envia por e-mail cópia
digitalizada do comprovante de depósito, tela onde constam os débitos, planilha com os dados
do veículo e data do evento para o DESPACHANTE E BANCO, solicitando o pagamento;
Banco analisa a solicitação e responde o e-mail com o “De acordo”; Despachante realiza o
pagamento e envia comprovantes por e-mail para que a WIN LEILOES entregue ao comprador.
22.4 Os os documentos transferidos no Estado de São Paulo não terão os CRVS impressos,
de forma temporária devido ao regime de atuação do Detran-SP como resposta ao
distanciamento social causado pela pandemia.
22.5 Para os veículos do Baco Pan com documento emitido no estado de Santa Catarina,
solicitar seu despachante que consulte se o veículo está Registrado no está de Santa Catarina,
e se faz necessário a regularização do emplacamento Mercosul.
22.5.1 Documento emitido no estado de Santa Catarina, a regularização do emplacamento
Mercosul será por conta do arrematante, esta somente pode ser realizada no estado SC por
um despachante de SC, desta forma o veículo somente pode circular após a regularização e
para esta o Detran SC exige fotos do veículo emplacado. Caso o arrematante não tenha um
despachante para realizar a regularização, pode solicitar ao leiloeiro para informe o contato do
despachante do banco (no qual emitiu o documento), e junto ao mesmo realize a regularização,
custo por conta do arrematante.
22.6 A transferência será feita para o nome do Banco PAN e os veículos poderão ser
comercializados. Os compradores somente conseguirão efetuar a transferência após a
impressão do CRV. Será disponibilizada uma cópia do E-CRLV, a fim de comprovar que os
veículos estão em nome do Banco e que os compradores poderão retirar os veículos e
inclusive utilizá-los.
22. 7 O CRV será entregue após a disponibilização pelo Detran-SP, assim que a operação for
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normalizada.
22.8 Qualquer débito gerado após a data da venda e retirada do bem pelo comprador, será de
sua própria responsabilidade.
23. Lances: Os lances para a arrematação do(s) lote(s) poderão ser realizados pelo
interessado virtualmente através do site www.winlleiloes.com.br ou presencialmente no local
de realização do leilão. Ambos os lances concorrerão em igualdade de condições, já que o site
www.winleiloes.com.br recebe os lances realizados virtualmente ao mesmo tempo em que
ocorrem os lances presenciais. O interessado poderá ofertar mais de um lance para o mesmo
lote, sendo que o arrematante será aquele que der o lance de valor mais alto.
24. O envio de lances online se dará exclusivamente pelos sites www.winleiloes.com.br . Os
lances virtuais e presenciais recebidos no minuto final, durante o encerramento do lote, o
sistema acionará o relógio em 5 (Cinco) segundos no sentido decrescente, dando oportunidade
a todos os participantes de ofertarem seus lances online ou presencialmente, esse relógio será
acionado automaticamente, lance a lance, quantas vezes forem necessários, voltando sempre
em 5 (Cinco) segundos até que o último lance seja finalizado, porém este tempo é prerrogativa
do Leiloeiro e pode haver variação. Vence o maior lance ofertado, cuja homologação se dará
nos segundos finais. Findados os 5 (Cinco) segundos, será indicado no auditório o status de
vendido ou condicional.
25. Caso o interessado venha dar lances em vários lotes o mesmo declara estar ciente de
que poderá ser contatado através de telefone para a confirmação desses. Se por ventura não
houver êxito no contato é prerrogativa do leiloeiro cancelar os lances ofertados durante o
pregão e reabrir para novos lances.
26. Lance Inicial: É o valor do lance inicial para a abertura do Leilão. Não representa o valor
mínimo de venda autorizado pelo Comitente Vendedor.
27. Lance Condicional: Refere-se ao maior lance ofertado pelo interessado nos casos em que
não atingir o valor mínimo de venda, o mesmo fica em condicional e, sua aprovação ou recusa
poderá ocorrer durante o leilão ou ficará para avaliação do Comitente Vendedor em até 02
(dois) dias úteis a contar da data do pregão. Para o lote que ficar em condicional e houver a
recusa do Comitente Vendedor no momento do Pregão, o Leiloeiro a seu exclusivo critério, irá
disponibilizá-lo novamente para a venda. Se ocorrerem propostas dentro do horário estipulado
e este for, igual ou maior, que o mínimo pretendido pela Comitente Vendedor o Lote será
vendido para o último interessado que ofertou o maior lance.
28. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, portanto, em nenhuma
hipótese poderão ser anulados e/ou cancelados. O usuário é responsável por todas as ofertas
e lances registrados em seu nome.
29. Valor Mínimo de Venda: é o valor mínimo estabelecido pelo Vendedor, que o interessado
deverá atingir para a aquisição do lote. Caso o último lance do leilão não alcance este valor, o
lote encerrará com o status de Condicional.
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30. Incremento Mínimo: é o valor mínimo a ser acrescido ao lance anterior para que seja
ofertado um novo lance. Este valor é determinado pelo Leiloeiro e poderá ser modificado no
decorrer do leilão.
31. Cancelamento de Lances: O site www.winleiloes.com.br poderá cancelar qualquer lance
sempre que não for possível autenticar a identidade do Interessado, for constatado qualquer
problema nos dados de seu cadastro (incluindo, mas não se limitando à
suspensão/irregularidade de seu CPF/CNPJ); e o Interessado descumprir os presentes termos
das Condições de Participação e Arremate em Leilão Online.
31.1. Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em situação "suspenso/irregular" junto à
Receita Federal ou com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal e/ou SINTEGRA,
ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos.
32. Documentação dos Veículos: Para o comitente Santana Financeira, a documentação
(CRV / Edital /Procuração) será entregue ao arrematante, onde a transferência de propriedade
será de responsabilidade do comprador, o arrematante deverá se atentar as informações
especificadas em cada lote do Comitente Santana em catalogo. O prazo para entrega da
documentação é de até 60 (sessenta) dias úteis sendo automaticamente prorrogados quando
ocorrerem impedimentos ou exigências dos órgãos emissores ou situações especiais que
impeçam a liberação dos mesmos tais como: vistorias, nota de compra de motor, alteração de
cor, declaração de categoria ou quaisquer agregados, bloqueios judiciais, restrições, RENAINF,
duplicidade de chassi, emissão de laudos para regularização de motor para veículos não
cadastrados na BIN, regularização de motor trocado, greves ou qualquer exigência pendente
cuja responsabilidade de regularização é por conta do comprador. Fica desde já esclarecido
que o tempo que durar para essa transferência não será computado, esse prazo deverá ser
entendido apenas como uma previsão, podendo ser entregue antes ou após a data. Não
respondendo o leiloeiro ou a Win Leiloes Promotora de Eventos S.A, pela prorrogação do
tempo para entrega ou não, da documentação.
33. Para o Comitente Sofisa: a transferência de propriedade para o nome do comprador será
realizada pelo despachante indicado pelo Leiloeiro. O prazo para entrega da documentação é
de até 60 (sessenta) dias uteis após a confirmação do pagamento. Neste caso será cobrado o
valor de acordo com a transferência para o Município indicado, conforme tabela abaixo:
São Paulo (capital) R$ 590,00 Outros Municípios (SP) R$ 750,00
AC/ AL/ AP/ AM/ BA/ DF/ RN/ RO/ RR/ TO - R$ 920,00
CE/ GO/ MS/ MT/ PA/ PB/ PE/ RJ/ SC - R$ 770,00
MG - R$ 780,00/ PR - R$ 760,00/ MA - R$ 880,00/ PI - R$ 910,00/ ES - R$ 980,00/ RS - R$
1090,00/ SE - R$ 940,00
33.1 Para o Comitente Sofisa, se por ventura posteriormente surgirem quaisquer débitos,
antes ou após a arrematação que não estavam inclusos no sistema pelo DETRAN até R$
500,00, inclusive Multa, IPVA/DPVAT (Anteriores ao leilão e/ou do Ano Vigente) entre outros,
serão de responsabilidade do arrematante. Acima do valor estipulado, o arrematante deverá
entrar em contato com a Win Leilões pelo e-mail sac@winleiloes.com.br anexando a pesquisa
dos débitos (data, motivo e valor das infrações), comprovante de pagamento e dados bancários
do favorecido. Sem extrato de débitos e comprovante de pagamento o reembolso não será
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realizado.
34. Para o Comitente Banco Safra – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL COM PRAZO DE 30DIAS
34.1 O comprador deverá transferir veículo no prazo máximo de 30 dias ao preenchimento do
CRV, nos termos do art. 123, § 1º do CTB , os custos com a transferência de propriedade
serão de responsabilidade do comprador.
34.2 O prazo para entrega da documentação (CRV, edital e procuração) serão prorrogados
quando ocorrerem impedimentos ou exigências dos órgãos emissores ou situações especiais
que impeçam a liberação dos mesmos tais como: vistorias, nota de compra de motor, alteração
de cor, declaração de categoria ou quaisquer agregados, bloqueios judiciais, restrições,
RENAINF, duplicidade de chassi, emissão de laudos para regularização de motor para veículos
não cadastrados na BIN, regularização de motor trocado, placas Mercosul , greves ou qualquer
exigência pendente cuja responsabilidade de regularização é por conta do comprador. Fica
desde já esclarecido que o tempo que durar para essa transferência não será computado, esse
prazo deverá ser entendido apenas como uma previsão, podendo ser entregue antes ou após a
data.
34.3 Não respondendo a Win ou Comitente Vendedor, pela prorrogação do tempo para
entrega ou não, da documentação. Fica desde já estabelecida que seja de responsabilidade do
comprador a contratação de despachante para a transferência de propriedade do veículo no
prazo de até 30 dias corridos . Para os veículos vendido com prazo estendido de entrega do
CRV, conforme condições de venda, o prazo para regularização, passa a contar a partir da
data de entrega do CRV preenchido e reconhecido firmas em nome do Comprador. Caso a
venda e/ou transferência para o comprador gere quaisquer tributos, esse serão integralmente
de responsabilidade do mesmo.
35. Para o comitente Disal Administradora de Consórcio LTDA.
35.1 Veículo com placa São Paulo - Háverá custo para atualização de CRV na origem
(DETRAN/SP), que será por conta do comprador.
35.2 Documento do veículo em dia, CRV (Certificado de Registro do Veículo) e CRLV
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) para transferência em nome da empresa
de consórcio, será entregue em até 20 dias. Os débitos relativos a IPVA (2019 e Anteriores)
licenciamento, Multas, foram pagos conforme consulta através do DETRAN e são
apresentadas até esta data.
35.3

Os custos para transferência serão de responsabilidade do arrematante.

35.4 Declaramos que trata-se de venda de veículos no estado que se encontram, estando
livres e desembaraçados de quaisquer ônus.
35.5 Termo de Responsabilidade, que deverá ser preenchido e reconhecido firma por
autenticidade, do comprador do veículo e anexar cópia atual do CNH, comprovante de
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residência, CPF e RG.No ato da retirada do veículo.
36. Para os demais Comitentes, os custos com a transferência de propriedade serão de
responsabilidade do comprador. O prazo para entrega da documentação (CRV, edital e
procuração) é de até 60 (sessenta) dias úteis sendo automaticamente prorrogados quando
ocorrerem impedimentos ou exigências dos órgãos emissores ou situações especiais que
impeçam a liberação dos mesmos tais como: vistorias, nota de compra de motor, alteração de
cor, declaração de categoria ou quaisquer agregados, bloqueios judiciais, restrições, RENAINF,
duplicidade de chassi, emissão de laudos para regularização de motor para veículos não
cadastrados na BIN, regularização de motor trocado, placas Mercosul , greves ou qualquer
exigência pendente cuja responsabilidade de regularização é por conta do comprador. Fica
desde já esclarecido que o tempo que durar para essa transferência não será computado, esse
prazo deverá ser entendido apenas como uma previsão, podendo ser entregue antes ou após a
data. Não respondendo o leiloeiro ou a Win leiloes Promotora de Eventos S.A, pela
prorrogação do tempo para entrega ou não, da documentação. Fica desde já estabelecida que
seja de responsabilidade do Arrematante a contratação de despachante para a transferência
de propriedade do veículo arrematado em leilão no prazo de até 30 dias corridos a partir da
data de emissão da nota de venda, para veículo vendido com entrega imediata do CRV
(Certificado de Registro de Veículo). Para o veículo vendido com prazo estendido de entrega
do CRV, conforme condições de venda, o prazo para regularização, passa a contar a partir da
data de entrega do CRV preenchido e reconhecido firmas em nome do Arrematante. Caso a
venda e/ou transferência para o arrematante gere quaisquer tributos, esse serão integralmente
de responsabilidade do mesmo.
37. Os veículos, terão especificado no Catálogo do Leilão as condições de previsão de tempo
para entrega de documento de transferência (CRLV), responsabilidade de custos de
regularização e transferência e outras informações indicadas pelo Comitente Vendedor,
devendo estas ser respeitadas pelo Comprador.
37.1. É obrigatória a entrega do Termo de Responsabilidade no ato da retirada do (s) lote (s)
arrematado (s) juntamente com as documentações para emissão da Nota de Venda. O
comprador poderá optar pelo envio dos documentos (CRV/CRLV, Nota de venda, Edital e
procurações) para transferência de propriedade no endereço da Nota de Venda pelos Correios,
através de: Carta Registrada, pagando a taxa no valor de R$ 70,00 (setenta reais), por Sedex
Pagamento na Entrega ou retirada em um de nossos escritórios com agendamento prévio:
Rodovia Abraão Assed, KM 50– Bairro: Recreio Anhanguera– Ribeirão Preto/SP ou Rua
Benedito Climério de Santana, 373 – Bairro: Várzea do Palácio- Guarulhos/SP CEP:
07034-080. A Win Leiloes Promotora de Eventos S.A, não se responsabiliza por greves ou
problemas com os correios, sejam: perca, extravio ou demora na entrega dos documentos ou
quaisquer motivos de força maior, ficando estes a cargo e responsabilidade do arrematante.
38. Correrá por conta do arrematante, agendamentos do bem junto aos órgãos competentes
(DETRAN/ CIRETRAN), quando necessários. Os custos relativos ao transporte até o local da
vistoria, substituição da tarjeta, atualização de CRV, Licenciamento do Ano vigente,
desbloqueio de comunicação de venda, bem como a entrega dos respectivos comprovantes ao
Despachante credenciado, necessários para a conclusão da transferência do documento, ficam
por conta e responsabilidade do arrematante. Multas decorrentes de atraso na entrega da
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documentação para transferência serão de responsabilidade do comprador, assim como
despesas, taxas e a manutenção necessária do veículo para a aprovação e obtenção do laudo.
Em caso de 1º
39. Emplacamento é necessário que o arrematante verifique junto DETRAN/CIRETRAN de sua
cidade as documentações necessárias para fins de transferência, nestes casos, os veículos
serão vendidos baseados nas informações cadastradas. Para os veículos que tenham como
origem outro Estado ou Município, será necessária a troca da tarjeta ou a confecção de um
novo par de placas (conforme normas do DETRAN/CIRETRAN), ficando as despesas por conta
do arrematante.
39.1 PLACA MERCOSUL: Para veículos que consta novo formato de placa
Mercosul(RESOLUÇÃO Nº 780), a regularização do emplacamento/estampa da placa do
veículo será de responsabilidade e custo do arremtante.
40. Caso necessário, é de responsabilidade do arrematante providenciar o Laudo ECV,
decalque de chassi e motor para atender a resolução do CONTRAN nº 282 de 26/06/2008. Se
ficar constatado qualquer divergência como motor trocado, motor sucata, número não
cadastrado na BIN, número parcialmente cadastrado na BIN, bloco sem numeração, número
ilegível, necessidade de troca do bloco, falta de plaqueta de identificação, necessidade de
laudo da montadora, laudo IC, necessidade de contratação de empresa credenciada para
gravação do número no bloco. As despesas e a responsabilidade para regularizar e atender as
exigências do DETRAN/CIRETRAN de cada localidade é de responsabilidade do arrematante.
Providências, regularizações e substituições de etiquetas, selos, vidros, identificadores,
lacração, carrocerias, eixos, suspensões, turbina, GNV, faróis, cor, combustível, categoria,
quilometragem e sinistros ou reprovações e divergências de qualquer outro item junto ao
DETRAN/CIRETRAN ou empresas credenciadas/emissoras de perícias e laudos ECV/CSV,
serão por conta do comprador, excluindo o leiloeiro e comitente vendedor de qualquer
indenização ou compensação financeira de qualquer hipótese.
41. Inspeção Veicular - Conforme LEI nº 14.717 de 17/04/08 e o programa I/M-SP Decreto
nº50232 de 17/11/08 portarias 079/SVMA-G/2008 e 080/SVMA-G/2008 de 18/11/2008. Nos
casos de veículos bloqueados por falta de inspeção veicular, é responsabilidade do Comprador
agendar, levar o veículo para inspeção junto a empresa habilitada e apresentar o laudo ao
despachante credenciado para que ele possa dar continuidade ao processo de transferência de
propriedade. Ficam por conta do comprador as despesas, taxas e a manutenção necessária
para a aprovação e obtenção do laudo.
42. Comunicação de venda: Por ordem do Comitente Vendedor a comunicação de venda
junto ao órgão público (DETRAN) será feita em todos os lotes vendidos em leilão.
43. Multa de Averbação: De acordo com a portaria DETRAN nº 208/2009 de fevereiro de
2009, a multa de averbação por transferência de propriedade fora do prazo de 30 (trinta) dias,
será de R$197,89 (sujeito a alteração) para qualquer veículo e serão descontados 5 pontos na
CNH do proprietário. Em caso de pessoa jurídica, a não identificação do condutor implicará em
duplicação deste valor. Fica estabelecido que tanto na primeira transferência (para o nome do
Vendedor) quanto na segunda transferência (para o nome do comprador), se houver, as
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quitações das multas de averbação ficarão por conta do arrematante. Estes valores serão
lançados pelo DETRAN quando das transferências e não estão contemplados no orçamento
(despesas gerais) cobrados em Edital. Vale ressaltar que em algumas Comarcas o Diretor da
Ciretran entende que o prazo para averbação da transferência de propriedade passa a contar a
partir da data do leilão e não da data da assinatura do CRV pelos comitentes vendedores.
Acerca dessa postura do Ciretran, são por conta e risco do comprador.
44. Nos veículos importados, o Vendedor não se responsabiliza pela entrega da 4ª via ou
guia de importação. Nos veículos blindados, fica por conta de o arrematante atender a
determinação do CONTRAN nº 292/2008, deliberação nº75 de 29/12/2008 para constar no
CRLV os dizeres “Veículo Blindado”. O Vendedor e o leiloeiro não se responsabilizam pela
empresa que efetuou a blindagem, pelo nível de segurança, pelo certificado de blindagem ou
pelo estado atual da blindagem, ficando por conta de o arrematante providenciar junto à
blindadora a documentação exigida e levar o veículo para vistoria técnica para emissão do
laudo de CSV.
45. As informações em catálogo são baseadas no Registro do DETRAN e conferem com a
documentação do lote. Qualquer divergência entre documentação e estado físico (mecânico), a
regularização e despesas ficam por conta do arrematante.
46. Para veículos Sinistrados ou de Companhia de Seguros deverão obrigatoriamente os
arrematantes, (caso seja exigido) fazer vistoria para obtenção do LAUDO VEÍCULAR no
INMETRO, com a finalidade de desbloqueio de baixa da restrição junto aos órgãos de trânsito,
correndo por sua conta essas despesas.
47. Serão cobradas as transferências por placa, portanto os lotes que possuírem mais de
uma placa divulgada deverão ser pagos de acordo com sua quantidade.
47.1. É de responsabilidade do Arrematante eventuais débitos que surjam em razão da
circulação do veículo após a retirada do mesmo das dependências do pátio da EMPRESA Win
Leilões Promotora de Eventos S.A. O Arrematante passa a responder civil e criminalmente por
ações e consequências que tenham o envolvimento do veículo, sujeito às penas previstas em
Leis.
48. Pagamento: Uma vez finalizado o Leilão o Arrematante deverá (I) pagar o valor do
lote arrematado (equivalente ao valor do Lance vencedor); (II) a Comissão do Leiloeiro
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados da data do encerramento do Leilão ou
da data da confirmação da aceitação do Lance Condicional, através de depósito na conta
corrente de titularidade do WIN LEILÕES PROMOTORA DE EVENTOS S.A. inscrita sob o
CNPJ: 18.046.650/0001-33, Banco Itaú, Ag.: 0150, C/C.: 40.856-5.Para os veículos
arrematados do banco J. Safra o pagamento dos veículos deverão ser na conta corrente
de titularidade do WIN LEILÕES PROMOTORA DE EVENTOS S.A. inscrita sob o CNPJ:
18.046.650/0001-33, Banco J Safra, Ag.0097, C/C:00029957-5.
48.1. As despesas de organização, manutenção, depósito de bens, encargos/promoção do
Evento, transferência de propriedade e quaisquer despesas/débitos dos veículos deverão ser
pagos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados da data do encerramento do Leilão
ou da data da confirmação da aceitação do Lance Condicional, através de depósito na conta
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corrente de titularidade da empresa Win Leilões Promotora de Eventos S.A., CNPJ nº
18.046.650/0001-33, Banco Itaú, agência 0150, conta corrente nº 40.856-5.
48.1.1. O Comprador do veículo efetiva-se com a indicação da Proposta Vencedora, essa
confirmação é anunciada pela classificação do veículo "Vendido" e com a assinatura da
Confirmação de Compra pelo Comprador. Dos veículos vendidos no Evento o comprador fica
obrigado ao pagamento de 100% (cem por cento) do valor do veículo ao Vendedor por boleto
bancário enviado pela Win Leiões, bem como a respectiva Comissão de Compra, a Taxa
Administrativa, e eventuais Custos Adicionais indicados no catalogo dos veículos.
48.1.2. Prazo do Pagamento ao Vendedor: o Comprador fica obrigado ao pagamento de
100% (cem por cento) do valor da Proposta Vencedora em até 24 (vinte e quatro) horas, após
o término do Evento ou da data de confirmação de aceite das propostas condicionais.
48.1.3. Comissão de Compra: a Comissão de compra definida para este Evento é de 5,00%
do valor da Proposta Vencedora por Lote. Deverá ser feito o pagamento em até 24 (vinte e
quatro) horas, após o término do Evento ou da data de confirmação de aceite das propostas
condicionais.
48.1.4. O não pagamento do Valor do Arremate, Comissão de Compra, Taxa Administrativa e
Custos Adicionais impossibilita a retirada do veículo do pátio da Win Leilões.
48.1.5. O não pagamento do valor de arremate, taxas e Custos adicionais, no prazo indicado
nas clausulas acima, gera o cancelamento automático da venda e por consequência uma multa
no valor de 25% do valor do lance por veículo não pago, ficando o comprador bloqueado em
nosso sistema até o pagamento da mesma.
48.1.6 Para os pagamentos via TED o deposito deverá ser efetuado através da conta corrente
de titularidade do arrematante, caso contrário os valores serão estornados em favor do
depositante, suspendendo a venda.
48.1.7 Não será mais aceito os pagamentos em espécie, pagamento somente via TED,
conforme clausula 48.1.6
48.1.8 O Arrematante deverá ser necessariamente a mesma pessoa (física ou jurídica)
que realizará o pagamento e para qual o veículo será transferido, não mais sendo
permitida a compra em nome de terceiros e o emprego de carta de endosso. A Win
Leilões e o leiloeiro reserva-se o direito de recusar a efetivação da venda, mesmo após o
pagamento e transferência da posse, caso essa condição seja descumprida.
48.1.8 Não será mais permitido a transferência de dados em nome de Terceiros (
Endosso), a nota de venda será emitido pelos dados cadastrados em nosso base de
dados de acordo com login e senha arrematado.
49. Inadimplência pelo Arrematante: Uma vez finalizado o Leilão, caso o Arrematante não
efetue o pagamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados do encerramento do Leilão
ou da data da confirmação da aceitação do Lance Condicional, conforme o caso, a
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arrematação será cancelada, ficando o objeto leiloado, desvinculado e liberado para venda
e/ou participação de novos leilões. Independentemente do cancelamento da arrematação, o
Arrematante continuará obrigado a pagar a Comissão do Leiloeiro no percentual de 5% (cinco
por cento), além dos custos básicos, decorrentes das despesas administrativas no percentual
de 20% (vinte por cento) cujos percentuais serão calculados sobre o valor da arrematação.
49.1. Na hipótese de o Arrematante não efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro e dos
custos básicos, o Leiloeiro está, desde já, autorizado a tomar todas as providências cabíveis,
incluindo, mas não se limitando, a emissão de título de crédito para protesto por falta de
pagamento, a execução prevista no artigo 39 do Decreto nº 21.981/32, bem como a inclusão do
nome do Arrematante junto aos órgãos de proteção de crédito.
49.2. Bloqueio do Cadastro do Arrematante: Fica desde já estabelecido que, no caso de
Inadimplência do Arrematante, a Win Leilões Promotora de Eventos automaticamente
bloqueará seu Cadastro (bem como demais cadastros a ele relacionados), ficando este
proibido de inscrever-se para participar de novos leilões realizados pelo Leiloeiro através dos
sites www.winleiloes.com.br , até a completa regularização de sua pendência financeira.
50. Os Arrematantes presentes no local físico (Auditório, localizado na Rodovia Abraão
Assed, Km 50 - Bairro: Recreio Anhanguera – Ribeirão Preto/SP CEP: 140097-500 deverão
entregar ao Leiloeiro no ato da arrematação, a título de sinal, cheque de sua titularidade
emitido em valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Lote, e se por ventura
tiver arrematado outro lote em condicional deverá deixar outro cheque na mesma condição do
anterior. Menores de 18 (dezoito) anos, não poderão arrematar lotes.
51. Nota de Arrematação: Após efetuar o pagamento do lote arrematado, o arrematante
deverá encaminhar os comprovantes de pagamento e os documentos de Pessoa Física: RG,
CPF, CNH e Comprovante de Endereço (últimos noventa dias); de Pessoa Jurídica: Cartão
CNPJ, Contrato Social, CNH do proprietário e RG e CPF ou CNH do arrematante, no e-mail
sac@winleiloea.com.br para emissão da nota de venda. Tanto para Pessoa Física ou Jurídica
será necessário a entrega do Termo de Responsabilidade para o envio de CRV. A retirada será
na Abraão Assed, Km 50 - Bairro: Recreio Anhanguera – Ribeirão Preto/SP CEP: 140097-500.
Esta será sempre emitida em nome do Arrematante.
51.1. Procedimento para a retirada do Lote Arrematado: Após a comprovação do pagamento,
envio da documentação exigida e apresentação da Nota de Arrematação do(s) lote(s) será(ão)
disponibilizado(s) a retirada pela Empresa Vendedora. Em casos de terceiros o responsável
deverá possuir além da nota de arrematação uma autorização para a retirada.
51.2. O Lote estará disponível para a retirada a partir da data do leilão, dentro do
EXPEDIENTE COMERCIAL, de 2ª. a 6ª. feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h.
51.3. Não retirada do lote – Encargos de Estadia/Guarda: Na hipótese do lote não ser retirado
no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de liberação, fica, desde já, autorizada a
cobrança pelo Vendedor, no valor correspondente a R$ 50,00 (cinquenta reais) diários para
veículos de passeio/moto e R$ 100,00 (cem reais) para caminhões, ônibus, veículos de grande
porte e fora de estrada, que serão cobrados pelo número de dias em que o lote arrematado
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permanecer sob a guarda do Comitente Vendedor. Caso a retirada não ocorra no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da data da liberação fica desde já, autorizada a venda a
terceiros interessados, sendo que o Arrematante não terá, nesta hipótese, qualquer direito à
restituição do valor do pagamento, tão pouco sobre o valor relativo à nova venda do lote em
questão, perdendo o arrematante a integralidade do valor pago.
52. No ato da retirada caso o veículo possua o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo), será entregue juntamente com o bem, porém é necessário que o mesmo seja
retirado do pátio através de guincho, pois o mesmo não foi revisado. É de responsabilidade do
arrematante a contratação de guincho ou empresa especializada para o transporte do bem.
Fica estabelecido que o veículo só poderá rodar com a documentação transferida para o nome
do comprador.
53. Para os casos que no documento (CRLV) consta a informação vedada circulação, é de
responsabilidade do arrematante retirar o veículo guinchado para evitar apreensão em vias
públicas. Somente poderão voltar a circular quando forem devidamente regularizados, sendo
de obrigatoriedade de o arrematante levar o veículo para vistoria para fins de transferência.
54. O Arrematante concorda que no momento da retirada do(s) lote(s) observará e respeitará
as normas do Comitente Vendedor e ou do local de retirada relacionadas à segurança,
manuseio e transporte nas suas dependências. Todos os custos de remoção, carregamento,
desmontagem/ desinstalação e transporte correrão por conta do arrematante, não tendo a
empresa vendedora nenhuma obrigação de auxilio nos itens citados. Todos os danos diretos e
indiretos causados às dependências do Vendedor, bem como ao lote, em decorrência da não
observância de tais normas, serão de total e exclusiva responsabilidade do arrematante.
55. Todos os bens que possuam logos e nomes da Empresa Vendedora deverão ser
descaracterizados (remoção dos logos e nomes) pelo comprador antes de sua retirada e, caso
não seja realizada a descaracterização a Empresa Vendedora não autorizará a retirada do (s)
bem (ns) de suas dependências.
56. O Arrematante declara que a partir da data e hora da retirada do veículo assumirá
expressamente, toda e qualquer responsabilidade civil e criminalmente por qualquer dano
pessoal ou material causado a terceiro ou ocorrência que envolva o veículo arrematado. Será o
arrematante responsável por eventuais infrações de trânsito, autorizando desde já que a
pontuação seja direcionada para o seu prontuário de habilitação desde a retirada do bem das
dependências do Vendedor.
56.1. A verificação e conferência do lote arrematado: Na retirada do lote, o Arrematante
deverá conferir e verificar se este se encontra no estado e condição (quantidade e natureza)
em que foi apresentado para arremate. O Arrematante concorda que após a retirada do(s)
lote(S) das dependências do Vendedor e ou do local de retirada, não será aceita sua devolução
e/ou reclamações relativas ao seu estado, condição ou de qualquer outra natureza.
56.1.2 Caso o Arrematante verifique qualquer irregularidade no(s) lote(s) arrematado(s),
deverá imediatamente comunicar esse fato por escrito a Central de Atendimento ao Cliente
através do e-mail sac@winleiloes.com.br , neste caso, a retirada do lote será suspensa até que
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seja esclarecida a questão existente.
57. Responsabilidades: A Win Leilões Promotora de Eventos S. A, não se responsabiliza por
quaisquer danos relacionados ao Leilão ou quaisquer transações que ocorram via internet.
Ademais, a Win leilões Promotora de Eventos S.A, não tem qualquer responsabilidade pela
relação entre o Interessado/Arrematante e o Vendedor, restringindo-se sua atuação à
organização do espaço virtual em que o Leilão se realiza; e divulgação e veiculação de
informações (descrição, dados, imagens) fornecidas pelo Vendedor e, portanto, de sua
exclusiva responsabilidade. Desta forma, todas e quaisquer responsabilidades pelos lotes
(incluindo, mas não se limitando, à qualidade, quantidade, origem, estado, etc.) objeto do
Leilão, bem como pelas informações relativas aos lotes do Leilão fornecidas via sites
www.winleiloes.com.br , serão de inteira responsabilidade do Vendedor.
58. A EMPRESA Win Leilões Promotora de Eventos S.A, manterá sigilo dos dados pessoais
fornecidos para conclusão do cadastro podendo fornece os mesmos apenas para as
autoridades competentes quando solicitado.
59. O Interessado será responsável em âmbito civil e criminal, caso venha a fazer uso de
qualquer procedimento que possa interferir ou prejudicar o funcionamento do Leilão e/ou dos
sistemas dos sites www.winleilões.com.br .
60. Atuação do Website: O site www.winleiloes.com.br , poderá, a qualquer tempo, alterar
suas configurações de software atualmente utilizadas, bem como acrescentar ou extinguir
serviços disponíveis. Adicionalmente, a Win Leilões Promotora de Eventos S.A, não será
responsável por quaisquer prejuízos eventualmente causados ao Interessado/Arrematante em
decorrência de dificuldades técnicas ou falhas do sistema, site e/ou da internet. O site
www.winleiloes.com.br , não garantem o acesso contínuo aos serviços por ele prestados, já
que sua operação poderá sofrer interferências acarretadas por diversos fatores, inclusive
externas.
61. Caso o Leiloeiro, no momento do apegamento dos lotes, seja impossibilitado de visualizar
ou consultar os lances que porventura foram ofertados por usuários via web ou interagir com
estes de forma a computar os lances captados por usuários presenciais, fica, a seu exclusivo
critério, dar continuidade ao pregão captando apenas os lances do público presencial a partir
do lote por ele indicado, de forma que todos os lances via web não serão contabilizados,
mesmo que inseridos no sistema. Exceto, em casos de lotes que não houver ofertas
presencialmente e forem vistos, mesmo que posteriormente ao encerramento deste que foram
ofertados lances via web.
62. Disposições Gerais: Qualquer bem colocado em leilão poderá ser retirado pelo vendedor
desde que seja constatada alguma irregularidade.
63. Dada à natureza jurídica e própria do leilão público oficial os participantes elegem no
Fórum da Capital do Estado de São Paulo para dirimir todas e quaisquer dúvidas e pendências,
renunciando expressamente a outros por mais privilegiados que sejam. Os compradores
(arrematantes) obrigam-se a acatar de forma definitiva e irremediável as condições aqui
estabelecidas, as quais são de conhecimento público.
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64. SUCATAS: Conforme Portaria DETRAN nº 1.215 de 24 de junho de 2014, Decreto nº
60.150 de 13 de fevereiro de 2014, em cumprimento à Lei 15.276 de 02 de janeiro de 2014,
sobre destinação de veículos em fim de vida útil e outras providências.
Os veículos em fim de vida útil somente poderão ser adquiridos por meio de leilão por empresa
credenciada nos termos do artigo 2º da Lei nº 15.276, de 2 de janeiro de 2014.
64.1 A venda só será concluída após uma consulta feita no Detran/SP pelo Leiloeiro que
comprove que o Arrematante poderá comprar Sucata em Leilão.
64.2 A comercialização de partes e peças oriundas da desmontagem de veículos somente
poderá ser realizada por empresa credenciada, facultado a esta manter estabelecimentos, do
mesmo titular, dedicados somente à comercialização, independentes do local de
desmontagem.
65. CARRO FORTE, documentos necessários para compra de Carro Forte:
65.1 Cópia do documento que comprove a posse ou propriedade do veículo especial;
65.2 Cópia do novo modelo de certificado de conformidade (vide observações);
65.3 Cópia da documentação que comprove a regularidade junto ao órgão de trânsito
competente;
65.4 Comprovante do recolhimento da taxa de vistoria de veículos especiais de transporte de
valores;
65.5 Caso se trate de renovação, além da taxa de vistoria acima, comprovante do recolhimento
da taxa de renovação de Certificado de Vistoria de veículos especiais de transporte de valores.
65.6 A partir de 19/01/2010, os veículos montados anteriormente a esta data terão o prazo de
05 anos para expedição do novo certificado de conformidade, durante os quais serão aceitos
os antigos certificados de qualidade e conformidade.
65.7. Será de responsabilidade do arrematante protocolar o requerimento de vistoria na
unidade da Polícia Federal da circunscrição do estabelecimento ao qual o veículo especial
estiver vinculado, devendo anexar os documentos referenciados acima.

66. As demais condições obedecerão ao que regula o decreto federal nº. 21.981 de outubro
de 1932 com as alterações introduzidas pelo decreto lei nº. 22.427 de 01 de fevereiro de 1933.
67. É facultado ao leiloeiro retirar lotes, fazer alterações ou registradas nas Condições de
Venda do Leilão no transcorrer do leilão. No caso de eventuais questionamentos, informamos
que o leilão é inteiramente filmado e gravado. Reservamo-nos o direito à correção de possíveis
erros de digitação. Alterações, Novas Publicações, Portarias, Decretos, Leis e Afins:
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68. O arrematante declara para todos os fins e efeitos, que tem absoluto conhecimento do
conteúdo dos presentes Termos do Leilão Público Oficial, descritos no catálogo, no site, nada
tendo a opor, e aceita todos os termos e condições relativos ao Leilão aqui constantes, não
sendo aceitas reclamações ou desistências após a arrematação. O arrematante exime o
Leiloeiro Oficial e o Comitente Vendedor de futuros questionamentos de qualquer espécie, não
podendo alegar desconhecimento ou falta de entendimento das mesmas.
69 - Para o Comitente CCB - CHINA CONSTRUCTION BANK.
69.1 Veículos vendidos com documentação pronta, em nome do CCB - CHINA
CONSTRUCTION BANK.
69.2 Débitos até a data do Leilão serão pagos pelo Comitente Vendedor exceto para multas de
averbação; IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO DE 2021 POR CONTA DO COMPRADOR.
69.3 O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias uteis.
69.4 Os bens são vendidos sem testes e sem nenhuma forma de garantia, tendo o arrematante
que transferir o veículo para sua propriedade no prazo de 30 dias corridos após o
preenchimento do CRV.
69.5 A multa de averbação, caso incida sobre a transferência, será por conta do Arrematante;
Qualquer regularização necessária para a transferência do veículo para o nome do
Arrematante em todos os Estados da Federação (exceto o estado de São Paulo), é de
responsabilidade do próprio arrematante; 69.6 Em face da Resolução Nº 25 de 16.01.2013 do COAF, que dispõe: “As instituições
financeiras que comercializam bens móveis devem manter em seu arquivo os dados dos
arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar
os dados dos sócios e /ou procuradores”, ficam desde já cientes os arrematantes que deverão
fornecer estes dados no ato da arrematação para cumprimento da mesma (lei federal);
69.7 O Arrematante deverá ser necessariamente a mesma pessoa (física ou jurídica) que
realizará o pagamento e para qual o veículo será transferido, não mais sendo permitida a
compra em nome de terceiros e o emprego de carta de endosso. O CCB reserva-se o direito de
recusar a efetivação da venda, mesmo após o pagamento e transferência da posse, caso essa
condição seja descumprida.
70. Comitente Porto Seguros não autoriza o comprador a realizar o pagamento dos débitos e
solicitar reembolso. Caso o Comprador identifique multas que eventualmente surgirem
anteriores à venda até o valor de R$ 500,00 serão de responsabilidade do arrematante. Caso
ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Win deverá proceder da seguinte
forma:
70.1 Providenciar depósito no valor de R$ 500,00 na conta do despachante Credenciado Win
leilões;
Contatar a Win leiloes, entregar/enviar cópia do comprovante de depósito e solicitar o
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pagamento dos débitos; Despachante Credenciado será informado pela Win Leilões.
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ITEM: 1
MODELO DO VEICULO: KA
SORENTO EX2 3.5G17
PLACA: final 9
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 168694
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: GAS

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / BOTÃO
DO BANCO ELÉTRICO DANIFICADO / BOTOES DE COMANDO DO VOLANTE AVARIADOS / BOTOES DA
MULTIMÍDIA AVARIADO / LUZ DO AIRBAG ACESA / VEÍCULO POSSUI FUROS NÃO ORIGINAIS,NAS
LONGARINAS TRASEIRAS,PARA INSTALAÇÃO DO ENGATE / PAINEL TRASEIRO AVARIADO . Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 2
MODELO DO VEICULO:
FIESTA FLEX
PLACA: final 3
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 88898
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA/ DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 3
MODELO DO VEICULO:
FUSION
PLACA: final 6
ANO(FAB/MOD): 2008/2008
KM: 70017
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: GAS

Total de despesas: R$ 3.063,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / TRAVA
PORTA MOTORISTA AVARIADA Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$
800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará
com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme
regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO
ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor,
características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.
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ITEM: 4
MODELO DO VEICULO:
CELTA 1.0L LS
PLACA: final 9
ANO(FAB/MOD): 2011/2012
KM: 141204
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA/ DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 5
MODELO DO VEICULO: KA
FLEX
PLACA: final 5
ANO(FAB/MOD): 2012/2012
KM: 101576
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / CHAPA
SUPORTE DO CHASSI APRESENTA INÍCIO DE OXIDAÇÃO/CORROSÃO SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 6
MODELO DO VEICULO:
PALIO FIRE ECONOMY
PLACA: final 3
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 172668
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.
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ITEM: 7
MODELO DO VEICULO:
UNO VIVACE 1.0
PLACA: final 4
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 163461
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR MOTOR
FUNCIONA LUZ DO ÓLEO ACESA / POSSUI VAZAMENTO DE ÓLEO / LUZ DO ABS ACESA / Multas que
eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 8
MODELO DO VEICULO: FAT
PALO ATTRACT 1.0
PLACA: final 0
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 172750
VENDEDOR: BANCO PAN
S/A
COMBUSTIVEL: GAS

Total de despesas: R$ 1.110,00
LOCALIZAÇÃO: DUQUE DE CAXIAS/RJ/ DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR
REGULAMENTO /PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS ÚTEIS/ IPVA/ DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO
COMPRADOR / NO DOCUMENTO CONSTA GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL E TRANSF. DE
PROPRIEDADE ESPECIAL (8740/2020), SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO
COMPRADOR / Eventuais débitos que surgirem até R$500,00 ficam por conta e responsabilidade exclusiva
do comprador, diferença de valores que excederem os R$ 500,00 o comprador deverá obrigatoriamente
comunicar o Banco através da DEALERSCLUB para quitação dos débitos. O Banco não autoriza o
comprador a pagar qualquer débito para posterior reembolso, conforme regulamento. VEÍCULO VENDIDO
NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km,
motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.

ITEM: 9
MODELO DO VEICULO: C4L
A 2L TEND
PLACA: final 8
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 75656
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 3.075,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR NUMERAÇÃO DO MOTOR COINCIDE APENAS PARCIALMENTE COM NUMERAÇ]ÃOCAIXA DE AR
ESQUERDA E DIREITA AVARIADAS/RECALL NÃO ATENDIDO/ QUAISQUER DÉBITOS E
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR. Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.
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ITEM: 10
MODELO DO VEICULO:
UNO VIVACE 1.0
PLACA: final 8
ANO(FAB/MOD): 2015/2016
KM: 79812
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 11
MODELO DO VEICULO: C3
90M TENDANCE
PLACA: final 3
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 158454
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
NUMERO DO MOTOR CADASTRADO PARCIALMENTE NA BASE BIN, SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 12
MODELO DO VEICULO:
NOVO GOL TL MCV
PLACA: final 1
ANO(FAB/MOD): 2018/2018
KM: 136885
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: ALC

Total de despesas: R$ 4.383,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

Catálogo de Vendas
Local do Evento: RIBEIRÃO PRETO/SP
Dados do Veículo

21/01/2022 07:30:00

Nome do evento: LEILÃO ONLINE_NOTURNO_21.01.2022
OBS Cliente

ITEM: 13
MODELO DO VEICULO: KA
FLEX
PLACA: final 9
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 111529
VENDEDOR: BANCO VW
HUB
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 900,00
LOCALIZAÇÃO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR
REGULAMENTO /PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS ÚTEIS / IPVA/DVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO
COMPRADOR / CHAPA SUPORTE DO CHASSI E BASE DA GRAVAÇÃO DO MOTOR APRESENTA
OXIDAÇÃO E CORROSÃO, SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR
ETIQUETA (ETA) DO BATENTE DA PORTA ILEGÍVEL; SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA
DO COMPRADOREventuais débitos que surgirem anterior a data do evento até R$ 300,00 serão de
responsabilidade do comprador. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealersclub, conforme regulamento.VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias
quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições,
aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de
monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E
QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação
de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos
ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação
do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo, sendo de
responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não sendo
aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 14
MODELO DO VEICULO:
SANDERO AUT1016V
PLACA: final 9
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 187657
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 15
MODELO DO VEICULO:
G.VITARA 4WD 5P
PLACA: final 4
ANO(FAB/MOD): 2012/2012
KM: 175864
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: GAS

Total de despesas: R$ 3.945,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / SEM
MOTOR, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR /AR CONDICIONADO DANIFICADO E
FALTANDO ALGUMAS PEÇAS Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$
800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará
com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme
regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO
ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor,
características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.

Catálogo de Vendas
Local do Evento: RIBEIRÃO PRETO/SP
Dados do Veículo

21/01/2022 07:30:00
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ITEM: 16
MODELO DO VEICULO:
IDEA ATTRACTIVE 1.4
PLACA: final 8
ANO(FAB/MOD): 2010/2011
KM: 196098
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA/ DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / BASE
DA GRAVAÇÃO DO MOTOR APRESENTA INICIO DE CORROSÃO/OXIDAÇÃO SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 17
MODELO DO VEICULO: C3
EXC 16 A FLEX
PLACA: final 1
ANO(FAB/MOD): 2010/2011
KM: 80501
VENDEDOR: BANCO PAN
S/A
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.110,00
LOCALIZAÇÃO: DUQUE DE CAXIAS/RJ / DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR
REGULAMENTO /PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS ÚTEIS/ IPVA/ DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO
COMPRADOR NUMERAÇÃO DO MOTOR COINCIDE PARCIALMENTE COM A NUMERAÇÃO
CADASTRADA NA BIN, SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Eventuais
débitos que surgirem até R$500,00 ficam por conta e responsabilidade exclusiva do comprador, diferença de
valores que excederem os R$ 500,00 o comprador deverá obrigatoriamente comunicar o Banco através da
DEALERSCLUB para quitação dos débitos. O Banco não autoriza o comprador a pagar qualquer débito para
posterior reembolso, conforme regulamento. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem
garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições,
aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de
monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E
QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação
de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos
ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação
do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo, sendo de
responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não sendo
aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 18
MODELO DO VEICULO:
PUNTO ATTRACTIVE
PLACA: final 7
ANO(FAB/MOD): 2014/2015
KM: 134952
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / BASE
DA GRAVAÇÃO DO MOTOR E CHAPA SUPORTE DO CHASSI APRESENTA OXIDAÇÃO E CORROSÃO
SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem
anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas
superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar
em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias
após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura,
parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de
peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por
seguradoras constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de
motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem,
identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do
comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de
lances. A descrição do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua
avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações
posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.
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ITEM: 19
MODELO DO VEICULO:
RENAULT SYMBOL
PR1616V
PLACA: final 0
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 189412
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 20
MODELO DO VEICULO:
PUNTO ESSENCE 1.6
PLACA: final 6
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 122248
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 2.623,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 21
MODELO DO VEICULO: C4
20GLXA5P F
PLACA: final 8
ANO(FAB/MOD): 2009/2010
KM: SEM ACESSO
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
NUMERO DO MOTOR CADASTRADO PARCIALMENTE NA BASE BIN SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.
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ITEM: 22
MODELO DO VEICULO:
UNO VIVACE 1.0
PLACA: final 5
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 94478
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / BASE
DA GRAVAÇÃO DO MOTOR APRESENTA INICIO DE CORROSÃO/OXIDAÇÃO SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 23
MODELO DO VEICULO:
UNO WAY 1.0
PLACA: final 1
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 104198
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR AR
CONDICIONADO AVARIADO Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$
800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará
com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme
regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO
ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor,
características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.

ITEM: 24
MODELO DO VEICULO: C3
XTR 14 FLEX
PLACA: final 2
ANO(FAB/MOD): 2011/2012
KM: 134220
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
SISTEMA DE ARREFECIMENTO AVARIADO / SISTEMA DO AR CONDICIONADO AVARIADO E
COMPONENTE DO MESMO NO INTERIOR DO VEÍCULO / NUMERO DO MOTOR CADASTRADO
PARCIALMENTE NA BASE BIN SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR
Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade
do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

Catálogo de Vendas
Local do Evento: RIBEIRÃO PRETO/SP
Dados do Veículo

21/01/2022 07:30:00

Nome do evento: LEILÃO ONLINE_NOTURNO_21.01.2022
OBS Cliente

ITEM: 25
MODELO DO VEICULO:
PEUGEOT 408 GRFFE THP
PLACA: final 1
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 162374
VENDEDOR: BANCO PAN
S/A
COMBUSTIVEL: GAS

Total de despesas: R$ 1.110,00
LOCALIZAÇÃO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP / DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR
REGULAMENTO /PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS ÚTEIS/ IPVA/ DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO
COMPRADOR / NUMERAÇÃO DO MOTOR CADASTRADO PARCIALMENTE NA BIN, SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOREventuais débitos que surgirem até R$500,00 ficam por
conta e responsabilidade exclusiva do comprador, diferença de valores que excederem os R$ 500,00 o
comprador deverá obrigatoriamente comunicar o Banco através da DEALERSCLUB para quitação dos
débitos. O Banco não autoriza o comprador a pagar qualquer débito para posterior reembolso, conforme
regulamento. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura,
parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de
peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por
seguradoras constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de
motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem,
identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do
comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de
lances. A descrição do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua
avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações
posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 26
MODELO DO VEICULO:
CRONOS DRIVE AT
PLACA: final 2
ANO(FAB/MOD): 2019/2019
KM: 53286
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 2.623,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 27
MODELO DO VEICULO: C3
90M ORIGINE
PLACA: final 5
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 89813
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 2.293,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
SISTEMA DE FREIO AVARIADO / NUMERO DO MOTOR CADASTRADO PARCIALMENTE NA BASE BIN,
SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem
anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas
superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar
em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias
após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura,
parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de
peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por
seguradoras constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de
motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem,
identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do
comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de
lances. A descrição do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua
avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações
posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

Catálogo de Vendas
Local do Evento: RIBEIRÃO PRETO/SP

21/01/2022 07:30:00

Nome do evento: LEILÃO ONLINE_NOTURNO_21.01.2022

Dados do Veículo

OBS Cliente

ITEM: 28
MODELO DO VEICULO:
CTROEN C4 PALLAS20GAF
PLACA: final 5
ANO(FAB/MOD): 2010/2011
KM: 156397
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
AIRBAGS DEFLAGRADOS Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00
serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a
diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme
regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO
ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor,
características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.

ITEM: 29
MODELO DO VEICULO:
ZAFIRA ELITE
PLACA: final 4
ANO(FAB/MOD): 2008/2009
KM: 108266
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
OPCIONAIS NÃO VERIFICADOS Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$
800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará
com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme
regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO
ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor,
características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.

ITEM: 30
MODELO DO VEICULO:
SPIN 1.8L AT ACT
PLACA: final 5
ANO(FAB/MOD): 2015/2016
KM: 144484
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: GAS

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / NO
DOCUMENTO CONSTA GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL, SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR
CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00
serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a
diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme
regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO
ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor,
características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.

Catálogo de Vendas
Local do Evento: RIBEIRÃO PRETO/SP

21/01/2022 07:30:00

Nome do evento: LEILÃO ONLINE_NOTURNO_21.01.2022

Dados do Veículo

OBS Cliente

ITEM: 31
MODELO DO VEICULO: FOX
1.0
PLACA: final 8
ANO(FAB/MOD): 2006/2006
KM: 189141
VENDEDOR: BANCO VW
HUB
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 900,00
LOCALIZAÇÃO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR
REGULAMENTO /PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS ÚTEIS / IPVA/DVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO
COMPRADOR / BASE DA GRAVAÇÃO DO MOTOR APRESENTA OXIDAÇÃO E CORROSÃO, SE
NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOREventuais débitos que surgirem anterior a
data do evento até R$ 300,00 serão de responsabilidade do comprador. Acima do valor estipulado, o
comprador deverá entrar em contato com a Dealersclub, conforme regulamento.VEÍCULO VENDIDO NO
ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor,
características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já
ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos
órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros,
cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento
padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui
caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no
ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de
eventuais erros de digitação.

ITEM: 32
MODELO DO VEICULO:
PALIO SPORT 1.6 DL
PLACA: final 2
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 88937
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / BASE
DA GRAVAÇÃO DO MOTOR APRESENTA OXIDAÇÃO E CORROSÃO, SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 33
MODELO DO VEICULO:
PICASSO II16GLXF
PLACA: final 5
ANO(FAB/MOD): 2010/2011
KM: 160550
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
AIRBAGS AVARIADO / OPCIONAIS DANIFICADOS / NUMERO DO MOTOR CADASTRADO
PARCIALMENTE NA BASE BIN SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR
Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade
do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

Catálogo de Vendas
Local do Evento: RIBEIRÃO PRETO/SP
Dados do Veículo

21/01/2022 07:30:00

Nome do evento: LEILÃO ONLINE_NOTURNO_21.01.2022
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ITEM: 34
MODELO DO VEICULO: KA
FLEX
PLACA: final 9
ANO(FAB/MOD): 2012/2013
KM: 104506
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 35
MODELO DO VEICULO:
SANDERO EXP1016V
PLACA: final 6
ANO(FAB/MOD): 2013/2014
KM: 100429
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 36
MODELO DO VEICULO:
CHEVROLET AGLE LTZ
PLACA: final 9
ANO(FAB/MOD): 2011/2011
KM: 159911
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.
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ITEM: 37
MODELO DO VEICULO:
UNO VIVACE 1.0
PLACA: final 4
ANO(FAB/MOD): 2011/2012
KM: 221869
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / BASE
DA GRAVAÇÃO DO MOTOR APRESENTA OXIDAÇÃO E CORROSÃO, SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 38
MODELO DO VEICULO: C3
AIRCROSS EXCA
PLACA: final 7
ANO(FAB/MOD): 2013/2013
KM: 87603
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR
/NUMERAÇÃO DO MOTOR CADASTRADA PARCIALMENTE NA BIN, SE NECESSARI REGULARIZAÇÃO
POR CONTA DO COMPRADORVEÍCULO POSSUI VESTÍGIOS DE TROCA DO PAINEL DIANTEIRO
Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade
do comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 39
MODELO DO VEICULO:
CELTA 1.0L LS
PLACA: final 2
ANO(FAB/MOD): 2012/2012
KM: 182009
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.
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ITEM: 40
MODELO DO VEICULO:
UNO VIVACE 1.0
PLACA: final 0
ANO(FAB/MOD): 2015/2016
KM: 46062
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.435,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /BASE
DA GRAVAÇÃO DO MOTOR APRESENTA OXIDAÇÃO E CORROSÃO, SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 41
MODELO DO VEICULO:
NOVO FOX TL MA
PLACA: final 9
ANO(FAB/MOD): 2014/2015
KM: 138403
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: FLE

Total de despesas: R$ 1.105,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR / Multas
que eventualmente surgirem anteriores à venda até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do
comprador. Caso ocorram multas superiores à este valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor
estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a Dealers, conforme regulamento. O prazo para
solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda . VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem
teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica, funcionamento, Km, motor, características, reparos,
reposições, aproveitamento, ausências de peças/ substituições e sinistros já ocorridos em qualquer
classificação de monta ou comercializado por seguradoras constando ou não nos órgãos competentes.
TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV,
remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento padrão mercosul,
Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição do lote possui caráter informativo,
sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua conferência no ato da retirada, não
sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o direito de eventuais erros de digitação.

ITEM: 42
MODELO DO VEICULO:
300C V6
PLACA: final 6
ANO(FAB/MOD): 2008/2008
KM: SEM ACESSO
VENDEDOR: BANCO J.
SAFRA S.A.
COMBUSTIVEL: GAS

Total de despesas: R$ 2.975,00
LOCALIZAÇÃO: GUARULHOS/SP /DOC.PRONTO_CRV/CRLV-E DIGITAL VERIFICAR REGULAMENTO /
PRAZO DE ENTREGA 30 ÚTEIS/ IPVA / DPVAT E LICENCIAMENTO 2022 P/C DO COMPRADOR /
MOTOR TROCADO E REGULARIZADO PARCIALMENTE NA BASE ESTADUAL, SE NECESSARIO
REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR Multas que eventualmente surgirem anteriores à venda
até o valor de R$ 800,00 serão de responsabilidade do comprador. Caso ocorram multas superiores à este
valor, banco arcará com a diferença. Acima do valor estipulado, o comprador deverá entrar em contato com a
Dealers, conforme regulamento. O prazo para solicitação de reembolso será de 90 dias após a venda .
VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO, mecânica sem teste, sem garantias quanto a estrutura, parte elétrica,
funcionamento, Km, motor, características, reparos, reposições, aproveitamento, ausências de peças/
substituições e sinistros já ocorridos em qualquer classificação de monta ou comercializado por seguradoras
constando ou não nos órgãos competentes. TODAS E QUALQUER REGULARIZAÇÃO de motor, câmbio,
etiquetas, selos, vidros, cor, categoria, GNV, remarcação de chassi e motor, quilometragem, identificadores,
lacração/emplacamento padrão mercosul, Recall, laudos ECV/CSV serão por conta do comprador. FOTOS
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, aconselhável a visitação do lote antes da realização de lances. A descrição
do lote possui caráter informativo, sendo de responsabilidade do interessado sua avaliação. Obrigatório sua
conferência no ato da retirada, não sendo aceito devoluções e/ou reclamações posteriores. Reservamos o
direito de eventuais erros de digitação.

