Rua Vitorio Dal Pai, 177 - Bairro Renovação
Veranópolis - RS - CEP 95330-000
Fone: (54) 9961-21051
https://www.zaccariasleiloes.com.br
contato@zaccariasleiloes.com.br

CRD00107 - GUINCHOS LIMA , FONTOURA XAVIER/RS.(SUCATAS
APROVEITÁVEIS E SUCATAS APROVEITÁVEIS COM MOTOR
INSERVÍVEL).
Dia Leilão: 27/01/2021 10:00
Leiloeiro: Volnei Zaccarias
Local: www.zaccariasleiloes.com.br
Observações: Orientações Importantes: O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, conforme processo PROA nº 20/12440012823-6, torna público, na forma da legislação vigente, Art. 328 da Lei Federal n° 9.503/97 e Resolução CONTRAN n.° 623/2016, que realizará o leilão de
veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível retidos e abandonados, não mais procurados por seus
proprietários, nas condições abaixo: I - DA MODALIDADE DO LEILÃO Considerando recomendações e determinações governamentais, no sentido de evitar
aglomeração de pessoas como medida de enfrentamento da pandemia do Novo Corona vírus (COVID-19), informamos que, em caráter precário, o leilão será
realizado exclusivamente de forma virtual, com opção de Pré-Lance online, em plataforma do Leiloeiro designado. Os interessados em participar do Leilão
deverão realizar o cadastro prévio no site do Leiloeiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do leilão virtual, observando as
regras nele contidas quanto a efetivação do cadastro, informando um endereço de e-mail para comunicação e envio de documentos quando necessário.
ORDEM DA LICITAÇÃO: Serão apregoados, primeiramente, os lotes de sucatas de todos os CRDs (conforme a ordem estabelecida no site) e, por m, os
veículos com direito à circulação. BENS OBJETOS DA LICITAÇÃO: Os lotes serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois,
a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. PARTICIPANTES DO LEILÃO DE SUCATAS: Poderão
participar do leilão de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores,
Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV - registrados operacionais ou credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS,
ou empresas de outras Unidades da Federação que tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização
de partes, peças e acessórios automotivos, conforme o Cert cado de Credenciamento do Centro de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de
Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV -ou, quanto aos registrados operacionais contidos na Portaria DETRAN/RS 185/2015, com redação alterada
pela Portaria DETRAN/RS 306/2015, através da divulgação da lista no site do DETRAN/RS ou, em se tratando de empresas de desmanches de outras
Unidades da Federação, documento que comprove o registro perante o Órgão Executivo de Trânsito Estadual; VISITAÇÃO DOS VEÍCULOS: Nos quatro dias
úteis que antecedem o leilão virtual, das 09h às 17h com agendamento prévio: 3.3 CRD00107 - GUINCHOS LIMA - RODOVIA BR 386, Nº 271/ - VILA ASSIS FONTOURA XAVIER/RS FONE:54 33891232. Pré-lance online: a partir das 10h do dia 22/01/2021 até o momento do Leilão virtual estará disponível ao
público o Pré-Lance online para os lotes, para o qual o interessado deverá estar com o cadastro prévio junto ao site do leiloeiro devidamente efetivado,
tornando-se apto a participar dos lances prévios. Os lotes que receberem ofertas nesta modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance
registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao Pré-Lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante
cadastrado no site. 8.2 Leilão Virtual: no dia 27/01/2021, as 10h o Leilão Virtual terá início, no site informado no item 4.4, onde havendo interessados em
cobrir oferta do pré-lance, poderão ser realizados lances online. 8.3 Havendo a retirada de veículos ou lotes do leilão, serão comunidados pelo leiloeiro
durante a realização do leilão virtual. 8.3.1 Os lances recebidos na modalidade de pré-lance que tiveram veículos ou lotes retirados do edital serão
considerados, automaticamente, cancelados/nulos. 8.4 Os lotes que não receberam lances prévios serão apregoados normalmente no momento de
realização do Leilão Virtal através de lances online, realizados pelos interessados, a partir do preço mínimo de arrematação, constante deste Edital (Anexos
I e II), considerando-se vencedoro licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances feitos
antes da abertura,excetuando o período de pré-lance, ou após o encerramento do apregoamento do lote. 8.5 Na sucessão de lances, a diferença do valor não
poderá ser inferior ao indicado pelo leiloeiro, podendo o DETRAN/RS ou o apregoador alterar essa diferença, tornando-a pública através do Leilão Virtual. 8.6
Durante a realização do leilão ca proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante. 8.7 Uma vez aceito o lance, não se admitirá
a sua desistência. PAGAMENTO: A - O valor do arremate será pago, através de GAD-L (Guia de Arrecadação do DETRAN/RS - Leilão), a qual é emitida e
enviada ao arrematante, através do e-mail utilizado para realização do cadastro junto ao site do leiloeiro, após a realização do evento. B - O pagamento da
GAD-L deverá ser efetuado em até 3 (três) dias, contado o dia do leilão. Após este prazo, caso não tenha sido efetuado o pagamento, o arrematante perderá
seu direito sobre o bem arrematado assim como terá registrado Boletim de Ocorrência em seu desfavor, referente à inadimplência. C - Caso recaia feriado no
âmbito municipal, estadual ou federal sobre o dia do vencimento da GAD-L, o arrematante deverá efetuar o pagamento até o dia anterior. D- Correrá por conta
do arrematante, além do valor do arremate, o pagamento da comissão do leiloeiro, conforme previsto no item IV, 4.2, o qual deverá ser efetuado diretamente
ao mesmo. ENTREGA DO BEM: A - A entrega do(s) bem(ns) arrematado(s) dar-se-á em data e horário a serem estabelecidos pelo DETRAN/RS, com previsão
de início em 15 (quinze) dias úteis após a realização da hasta pública, salvo situação excepcional justi cada pelo DETRAN/RS. B - A retirada do veículo
leiloado do depósito deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da realização do leilão, sob pena de caracterização de
abandono pelo arrematante, com a perda do valor desembolsado. A não retirada do lote no prazo supracitado implicará a cobrança de diárias, podendo o
mesmo ser indicado a novo leilão ou destinado para trituração e reciclagem, conforme o caso. LEILÃO ONLINE: O leilão será realizado exclusivamente na
forma eletrônica, através do site www.zaccariasleiloes.com.br, em atendimento à orientação do DETRAN/RS. Os interessados em participar da hasta pública
na forma eletrônica deverão cadastrar-se no site do leiloeiro, no prazo de até 24 horas antes da data da realização do leilão, possibilitando a liberação em
tempo hábil para participação no ato. LANCES AUTOMÁTICOS: Havendo mais de um lance automático de igual valor, prevalecerá o que foi programado
primeiro. COMISSÃO: Comissão de leilão ao encargo do arrematante, deverá ser depositada na conta informada, devendo encaminha comprovante via eDocumento gerado em: 27/01/2021 16:16:07
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mail. CONTATO DO CRD: 3.3 CRD00107 - GUINCHOS LIMA - RODOVIA BR 386, Nº 271/ - VILA ASSIS - FONTOURA XAVIER/RS FONE:54 33891232
ORIENTAMOS A TODOS OS PARTICIPANTES DO LEILÃO QUE LEIAM O EDITAL DE LEILÃO EM ANEXO!
Transmissão ao vivo através do seguinte
endereço: https://www.youtube.com/channel/UCf55tDsFMhJb_UmoXPk44IA

LOTE: 0060

AVALIAÇÃO: R$ 350,00

Tipo

Descrição

Placa

Motor

Número Motor

Fab/Mod

Sucata
Sucata

YAMAHA/CRYPTON T105E
I/TRAXX JH125 G

IJV4138
IOK3305

Servível
Servível

E302E034389
2007002457

2000/2001
2007/2007

LOTE: 0061

AVALIAÇÃO: R$ 1.000,00

Tipo

Descrição

Placa

Motor

Número Motor

Fab/Mod

Sucata
Sucata
Sucata
Sucata
Sucata

FIAT/TEMPRA OURO 16V
VW/GOL 1.0
VW/GOL CL
GM/CHEVETTE
FORD/KA GL

BMM8181
ILO7118
MAF1168
ICD5067
DUP4458

Servível
Servível
Inservível
Servível
Servível

9025547
AZN121780
1327473
3JA18LD
C4C7605432

1993/1993
2003/2004
1992/1992
1983/1983
2006/2007

LOTE: 0062

AVALIAÇÃO: R$ 1.000,00

Tipo

Descrição

Placa

Motor

Número Motor

Fab/Mod

Sucata
Sucata
Sucata
Sucata
Sucata

FIAT/UNO MILLE SX
GM/MONZA SL EFI
GM/KADETT SL
PEUGEOT/206 14 PRESENC
GM/CHEVETTE

LYQ8952
LXB8051
IEU5746
IMM3964
IFZ9845

Servível
Inservível
Servível
Servível
Servível

146A70114987051
B20YZ31022153
E18LVH31078561
10FSM84611816
8J0420A3

1997/1997
1993/1993
1991/1991
2005/2005
1978/1978

LOTE: 0063

AVALIAÇÃO: R$ 950,00

Tipo

Descrição

Placa

Motor

Número Motor

Fab/Mod

Sucata
Sucata
Sucata
Sucata

FIAT/PALIO FIRE
VW/LOGUS GLS 2.0
FIAT/UNO ELECTRONIC
GM/MONZA SL/E 2.0

HDM5311
IGO4399
GTA6351
AAQ2274

Servível
Servível
Servível
Inservível

178F10116081801
UL002759
146C40114053264
20LVH31029967

2004/2005
1993/1994
1994/1994
1989/1990
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