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EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO nº 64º - DETRAN/SE  

 

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com o disposto no art. 22, inciso I, e art. 328, da Lei Federal nº 9503/1997 e 

subsequentes alterações e na Lei 8.666/1993, bem como na Resolução 623/2016 do Conselho Nacional de 

Trânsito, por meio da Comissão de Leilão, torna público que realizará licitação, na modalidade LEILÃO, na 

modalidade Presencial e Online, para a venda de Material Ferroso para Reciclagem resultante da 

Compactação e Trituração de Veículos de terceiros e componentes veiculares classificados como Sucata 

Inservível  e de veículos apreendidos e não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e formas 

de legislação pertinente, classificados como Sucata e Sucata MI, conforme os lotes constantes nos ANEXOS 

I E II,  conforme as regras e especificações a seguir elencadas: 

 

1 - LOCAL E HORÁRIO 

 

1.1 – O leilão deste departamento será realizado nos dias 12 e 14 de dezembro de 2019, a partir das 08:30h 

nas dependências da empresa Barradas e Queiroz, localizado à BR 101 KM 94 – NOSSA SRª DO SOCORRO/SE, 

sob a condução de um Leiloeiro Oficial, devidamente cadastrado JUCESE/SE, Sr. Mário Sergio Rezende de 

Araújo, devidamente matriculado sob o nº 22.173/94, que assume todas as responsabilidades previstas em 

normativos e as indicadas no Termo de Compromisso firmado, relativo ao presente leilão. 

 

1.2 – O presente leilão será nos dias citados no item anterior da seguinte forma: 

 

a) Dia 12 de dezembro serão ofertados os lotes na condição de Sucatas Inservíveis (Ferroso). 

b) Dia 14 de dezembro de 2019 serão ofertados os lotes na condição de Sucata e Sucata MI. 

 

2 -  DA VISITAÇÃO  

 

2.1– Os veículos poderão ser visitados no Pátio da empresa Barradas e Queiroz no período do dia 09 a 13 de 

dezembro de 2019 no horário das 9h às 12h e das 14h às 16 horas, em turmas de até 20 pessoas por um período 

máximo de 30 minutos de duração sob acompanhamento dos funcionários da Empresa Barradas & Queiroz. Além 

da visitação, os interessados poderão visualizar as fotos e descrições de cada lote pelo site: 

www.barradasequeiroz.com.br a partir do dia 28 de novembro deste ano. As fotos divulgadas no site da empresa 

são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a 

decisão de oferta de lances para arrematação de bens. 

2.2 - É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, sendo vedado o seu manuseio, 

experimentação, ou retirada de qualquer peça. 

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar do leilão de dos lotes considerados como SUCATAS INSERVÍVEIS, somente empresas 

com comprovação do ramo de atividade de siderurgia ou reciclagem, além das que tenham contrato com siderúrgica 

que preveja a venda dos materiais ferrosos adquiridos no certame, que deverão estar previamente cadastradas na 

comissão de leilão de veículos do DETRAN-SE, sendo indispensável a apresentação dos documentos elencados 

no Anexo I deste Edital. 
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3.2 - Poderão participar do leilão de veículos considerados como SUCATA ou SUCATA MI, somente as pessoas 

jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem, a reciclagem e ou comércio de peças e acessórios usados de 

veículos automotores, que deverão estar previamente cadastradas na comissão de leilão de veículos do DETRAN-

SE;  

 

3.3 – Para a participação no leilão de veículos na condição de SUCATA ou SUCATA MI o interessado deverá 

fazer o cadastro via site ou no dia e local da realização do evento, devendo apresentar os documentos a seguir 

transcritos: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do 

representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva. 

3.4 - O arrematante apresentará de imediato, os documentos pessoais originais e Xerox, além do comprovante 

de endereço para a emissão da respectiva Nota Fiscal ou nota de arrematação, sendo vedada alteração de 

titularidade, tais informações cadastrais são confidenciais e guardadas em sigilo e serão utilizadas para emissão 

de Nota Fiscal no caso exclusivo de veículos vendido como Sucata ou Sucata MI. 

 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS 

 

4.1 - Os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontra, onde é assegurado a todo 

interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos termos indicados na 

Cláusula Segunda, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de 

conservação dos bens, objetos do presente leilão. 

4.2 – Os lotes na condição de “SUCATA INSERVÍVEL”, correspondem aos materiais inservíveis de bens 

automotores que se encontrarem recolhidos há mais de 1 (um) ano e que serão destinados à reciclagem serão 

ofertados em lotes, por estimativa de peso em quilograma, podendo variar para mais ou para menos, conforme 

relação de lotes detalhada no Anexo I. 

4.3 – Os veículos considerados como “SUCATA” e SUCATA MI, correspondem aos veículos não recuperáveis, 

que não poderão ser licenciados e nem recolocados em circulação, destinando-se unicamente ao 

reaproveitamento de peças e partes metálicas, com ressalva para os lotes da condição de SUCATA MI, onde o 

motor e a sua respectiva numeração não poderão ser utilizados sob nenhuma hipótese, conforme relação 

de lotes detalhada no Anexo II. 

4.4 – Após a arrematação caberá ao DETRAN/SE o recolhimento das placas e a criação e inserção de marca 

distintiva ao longo do bloco do motor de forma que identifique sua procedência nos casos de vistoria no caso dos 

lotes vendidos na condição de SUCATA E SUCATA MI. 

 

 

5 – DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

5.1 – O lote será arrematado pelo maior preço oferecido, a partir do valor da avaliação, que será o lance inicial.  

5.2 – Para a compra na modalidade ON LINE, o arrematante pagará o valor integral do total do lance, em deposito 

em dinheiro ou transferência bancária, sendo que, só será emitida nota fiscal ou nota de arrematação após 

compensação bancária dos mesmos.  

5.3 – Na modalidade PRESENCIAL caberá ao arrematante o pagamento no ato da arrematação, 20% (vinte por 

cento) do valor da arrematação, além da comissão do leiloeiro no percentual de 6% (seis por cento) do valor do 

lance incluindo a taxa de administração no percentual de 4%(quatro por cento), totalizando 30% (trinta por cento) 

do valor do lance à título de sinal. A complementação do valor de arrematação, no percentual de 80% (oitenta por 

cento), deverá ser paga através de depósito na conta corrente da empresa Barradas e Queiroz em até 02 dias 

úteis após a realização do leilão, sob pena de perda do sinal pago e da comissão do leiloeiro, sendo 
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 obrigatório sua comprovação através de email ou presencialmente na sede da Empresa Barradas & 

Queiroz, localizada na Rua Moizete Leite Mendonça, 103 -  térreo (ao lado do Detran/SE). 

5.4 – O pagamento de cada lote arrematado será feito diretamente a empresa, que abaterá a sua respectiva 

comissão nos termos do item 5.3., dando quitação referente à comissão a que faz jus. 

5.5 – A arrematação dos lotes na condição de Sucata Inservível, descritos no Anexo I, terá como base o valor do 

quilograma de material ferroso a ser reciclado, avaliado em R$ 0,17/kg (dezessete centavos/ quilograma). 

5.6 – O valor efetivo referente aos lotes na de material ferroso só será atribuído para emissão da nota de 

arrematação após a pesagem completa do material, considerando os parâmetros de peso estimado no anexo I 

deste Edital.  

5.7 - Uma vez aceito o lance, independente da modalidade, não se admitirá a sua desistência e caso o arrematante 

não cumpra as condições previstas neste Edital, inclusive o prazo para pagamento, ou haja qualquer ato imputado 

ao arrematante que retardem o pagamento do valor de arrematação, incidirá multa equivalente a 20% (vinte por 

cento) do valor do lote arrematado, que deverá ser recolhida, na forma de depósito complementar, até a 

retirada do bem leiloado no prazo estipulado neste Edital, sem prejuízo de outras sanções previstas em leis que  

regulamentam as licitações (Lei Federal nº 8.666/1993) 

 

 

6 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS. 

 

6.1 – A entrega da Nota de Arrematação e de Liberação, expedida pelo Leiloeiro Oficial/Empresa Barradas & 

Queiroz, será emitida após o pagamento integral e sua devida comprovação. 

6.2 – A liberação do bem arrematado será efetivada conforme o cronograma abaixo, porém, perderá o direito ao 

bem, sem qualquer indenização, aquele arrematante que não a fizer neste prazo, salvo os casos o 

arrematante realizar o pagamento das diárias equivalentes aos dias de atraso. 

 

• Entrega dos lotes na condição de Sucata Inservíveis: 16 a 20 de dezembro deste ano. 

• Entrega dos lotes na condição de Sucatas e Sucatas MI: 20 a 22 de dezembro deste ano. 

 

6.3 – Na retirada do(s) bem(s) arrematado(s), o arrematante deverá respeitar e cumprir todas as normas internas 

de segurança estabelecidas pela empresa concessionária no que se refere à utilização de veículo apropriado, 

pessoal devidamente identificado e portando todos os equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos 

pela legislação em vigor, não cabendo à empresa vendedora qualquer responsabilidade por acidentes que 

venham a ocorrer durante e em função das operações de carregamento e retirada. 

6.4 – Todos os lotes deverão ser retirados do pátio transportados, ou seja, embarcados como carga, cujas 

as despesas são de responsabilidade do arrematante. 

 

 

7 – OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 

 

7.1 – Promover a descaracterização total dos veículos destinados à reciclagem, no local em que se encontram 

(conforme descrição do Anexo I), que consiste na destruição (prensagem) total dos veículos ou do material ferroso 

proveniente dos mesmos, de maneira a não permitir a reutilização de nenhum de seus componentes. 

7.2 – Realizar a pesagem do caminhão antes e após carregar o material transportado, sob a supervisão da 

Comissão de Leilão do Detran/SE, levando em consideração a diferença entre as duas pesagens para a base de 

cálculo quanto ao valor total de arrematação. 
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7.3 – Fornecer à Comissão de Leilão cópia dos tickets de pesagem correspondentes aos lotes. 

7.4 - Transportar, por meios próprios o material reciclado resultante da prensagem para a indústria siderúrgica, 

bem como assegurar a disposição final dos resíduos, nos termos da legislação ambiental em vigor. 

7.5 – Fazer a limpeza total da área utilizada para a compactação de veículos, não deixando qualquer vestígio de 

material decorrente da sua atividade. 

7.6 – Responsabilizar-se por quaisquer danos e prejuízos causados ao patrimônio do DETRAN/SE ou de terceiros 

durante os procedimentos relativos à reciclagem Concessionária. 

7.7 – Ficará a cargo da empresa Arrematante qualquer despesa com transporte, inclusive de recolhimento do 

ICMS e/ou ISS, no caso de envio do material recolhido para outros Estados. 

 

 

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

8.1 – O procedimento de descontaminação dos veículos  (retirada de filtro de óleo, combustível, sistema de freios 

e direção, gases do ar condicionado e demais fluidos contaminantes), excepcionalmente não será aplicado neste 

certame,  em face do estado de decomposição que os lotes se encontram, onde ficou constatado através de 

Laudo Emitido por vistoriador apenas a presença das estruturas metálicas (AÇO), referente aos lotes descritos 

no anexo I do presente Edital. 

8.2 – O leiloeiro deverá constar na nota de arrematação, o nome do arrematante, CPF, endereço com CEP, o 

número do lote, placa de identificação, marca e modelo, número do chassi e o número do motor. No caso de 

“sucata ou sucata mi”, deverá explicitar na nota fiscal ou nota de arrematação a condição do veículo. 

8.3 – Para os lotes leiloados como Sucata ou Sucata MI serão entregues a “Certidão de Baixa de Veículo”, original, 

fornecida pelo DETRAN – SE e nos casos de veículos de outros Estados, mediante solicitação junto ao estado 

de origem no prazo de 120 dias após a realização do leilão. 

8.4 - Os veículos gravados com restrição financeira e que o credor devidamente notificado não se pronunciar 

quanto a sua alienação na presente hasta pública, terão seus gravames baixados no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a partir da solicitação do gestor do sistema nacional de gravames, nos termos da portaria n° 118/05 do 

DETRAN/SE; 

8.5 – O Leiloeiro/Empresa efetuará o depósito do saldo do produto apurado na venda dos lotes, quitados os 

débitos e as despesas previstas no art. 32 da Resolução 623/2016 do CONTRAN, auferidos por informações 

prestadas de forma pormenorizada pela Comissão de Leilão, o qual será recolhido na conta corrente nº 400007-

5, agência nº 015, Tipo: 024; BANCO DO ESTADO DE SERGIPE, em nome do Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN-SE, até 30 (trinta) dias depois de realizada a hasta pública, podendo ser renovado pelo 

mesmo período em casos específicos, nos casos de saldo remanescente referente ao lote arrematado, para fins 

de restituição ao ex-proprietário ou credor habilitado, os quais serão devidamente notificados do crédito, no 

mesmo também estabelecido neste artigo. 

8.6 – O extrato de edital contendo os termos e condições de participação serão publicadas no Diário Oficial do 

Estado de Sergipe no prazo legal, contudo o Edital Completo contendo todos os termos e condições de 

participação, identificação dos proprietários, das financeiras, identificação dos veículos (placas e numeração de 

chassis), incluindo os anexos,  estará disponível como no site do DETRAN/SE (www.detran.se.gov.br/leilao.asp ). 

8.7 – A Comissão de Leilão no interesse público seja de ofício, ou mediante provocação de terceiros, poderá 

cancelar a venda de qualquer lote a qualquer tempo, devendo restituir integralmente o valor pago pelo arrematante 

na aquisição do lote, caso seja apontado qualquer vício acerca do procedimento com um todo. Em qualquer das 

hipóteses o fará em despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
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8.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão e em segunda instância pela Diretoria deste 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Sergipe, situado Av. Tancredo Neves, s/n, Ponto Novo, 

Aracaju/SE, Cep. 49.097-510 ou através do email: comissaoleilao.detran@detran.se.gov.br. 

 

8.9 – Fica eleito o Foro da Cidade de Aracaju/SE, para dirimir as questões decorrentes deste leilão, renunciando 

as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Aracaju, 26 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Abner Melo Silva  

Diretor Presidente - DETRAN / SE 

 

 

 

Carlos Augusto Santos Júnior 

Membro da Comissão de Leilão 


