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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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EDITAL DE LEILÃO N° 05/2020_Campinas

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo, e este pelo
Departamento  Estadual  de  Trânsito  de  São  Paulo  –  DETRAN-SP,  em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
e alterações, Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 e Portaria
DETRAN nº 1.215 de 24 de junho de 2014, torna público que será realizado o
leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito, sendo o evento regido pela
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria DETRAN nº
938 de 24 de maio de 2006 e alterações. 

Cláusula Primeira – Do Leiloeiro

1. A Hasta Pública será conduzida e levada a efeito pelo leiloeiro oficial Sérgio Luiz
Kazunori  Hirasawa,  matriculado  sob  o  número  582,  designado  pela  JUCESP,
devidamente  designado  por  meio  da  Portaria  DETRAN,  que  se  incumbirá  de
desenvolver  o  procedimento  nos  dias,  horários  e  locais  conforme estabelecido
neste Edital de Leilão.

Cláusula Segunda – Da Data, Horário, Local e Visitação

2. O Leilão será realizado na modalidade on-line, nos dias 14 e 15 de janeiro de
2021, às 09 horas, pelo endereço eletrônico  www.hirasawaleiloes.com.br, sendo
que,  no  dia  14/01/2021  serão  colocados  à  venda  os  veículos  com  direito  a
documento e no dia 15 de janeiro 2021 os veículos sem direito  a documento,
recolhidos no Pátio EMDEC: Depto Op. Controle de Pátio (EMDEC S/A) sede -Rua
Dr. Salles de Oliveira,1028 –Vila Industrial, Campinas –SP.

2.1.  Da Visitação:  A visitação ao Pátio  EMDEC S/A, situado na Rua Francisco
Teodoro, s/n; próximo ao túnel de pedestre; defronte ao nº 1053 – Vila Industrial,
Campinas–SP,  para  inspeção  visual  dos  veículos,  poderá  ser  feita  pelos
interessados no dia 13/01/2021, das 08h00 às 16h30.

Cláusula Terceira – Do Objeto

3. Estabelecimento de regras para a alienação pela melhor oferta individual, no
estado em que se encontram, dos veículos removidos e apreendidos e sob tutela
do DETRAN-SP,  no pátio  EMDEC S/A,  na cidade de Campinas,  discriminados

http://www.hirasawaleiloes.com.br/


individualmente no ANEXO ÚNICO deste edital, no qual também constará a sua
classificação  conforme  a  Portaria  DETRAN  nº  1.215/2014  (com  direito  a
documento, fim de vida útil para desmonte).

3.1.  Os  veículos  relacionados  para  leilão,  nas  modalidades  com  direito  a
documento,  fim de vida útil  para desmonte,  serão denominados como “lotes” e
serão alienados individualmente.

3.2. Os lotes não arrematados na modalidade com direito à documentação, mesmo
após o repasse, serão vendidos sem direito à documentação no mesmo leilão.

3.3. É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos
os  veículos  automotores,  nos  dias  e  horários  indicados  na  Cláusula  Segunda,
subitem  2.1.,  pelo  que  ninguém  poderá,  posteriormente,  alegar  qualquer
desconhecimento do estado de conservação dos bens, objetos do presente leilão.

3.4.  O veículo considerado “com direito  a documento”  poderá voltar  a  circular,
desde que o  arrematante tome todas as providências necessárias,  no prazo e
forma exigidos no Código de Trânsito  Brasileiro,  para colocá-lo novamente em
circulação.

3.5. Os veículos considerados “em fim de vida útil”  para ser desmontado, NÃO
poderão  voltar  a  circular,  devendo  o  seu  registro  ser  baixado  no  sistema
RENAVAM.

3.6.  Foram  “RETIRADOS”  deste  processo,  em  razão  de  inconformidades
apresentadas durante o levantamento dos bens a serem leiloados, os lotes que
seguem: lotes: (2, 8, 47, 55, 114, 155, 177, 179, 180, 251, 326, 329, 337, 439, 443,
444,  453,  484,  490,  513,  531,  544,  545,  546,  564,  567,  632),  retirados  pelo
DETRAN,  interesse  da  delegacia  ou  Liberados  ao  proprietários,  sendo que os
mesmos foram notificados.

MOTO COM DOCUMENTO: 170 LOTES = (338, 339, 340, 341, 342, 344, 346,
347, 348, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 367, 368, 369, 371, 372, 376, 378,
379, 380, 390, 392, 396, 398, 400, 402, 403, 405, 406, 408, 410, 411, 414, 416,
417, 418, 419, 420, 422, 425, 428,429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 440,
442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 474, 476, 477, 478, 481, 487, 489, 491,
492, 493, 494, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510,
511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 529, 532,
533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 549, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 566, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 592, 616, 624, 627, 628, 634, 636, 637, 640, 642, 643, 645, 646,
647, 650, 657).



MOTO PARA DESMONTE: 19 LOTES = (343, 345, 350, 360, 397, 407, 426, 436,
441, 456, 488, 498, 523, 528, 548, 550, 568, 607, 625).

MOTO PARA USINAGEM: 108 LOTES = (349, 351, 352, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 370, 373, 374, 375, 377, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391,
393, 394, 395, 399, 401, 404, 409, 412, 413, 415, 421, 423, 424, 427, 437, 452,
454, 471, 473, 475, 479, 480, 482, 483, 485, 486, 495, 508, 522, 530, 535, 547,
569, 570, 571, 581, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 629, 630,
631,  633,  635,  638,  639,  641,  644,  648,  649,  651,  652,  653,  654,  655,  656,
658,659, 660, 661, 662).

AUTO COM DOCUMENTO: 70 LOTES = (7, 12, 19, 29, 31, 33, 35, 36, 43, 46, 48,
56, 57, 72, 92, 98, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 122, 124, 128, 130, 132, 133, 143,
145, 152, 153, 154, 171, 178, 181, 183, 185, 197, 199, 200, 210, 220, 223, 224,
227, 238, 258, 259, 264, 265, 266, 284, 285, 291, 293, 295, 298, 308, 310, 317,
336, 588, 589, 593, 595, 596, 663, 664, 665).

AUTO PARA DESMONTE: 262 LOTES = (3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 104, 106, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126,
127, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
194, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 248, 249, 250, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 296,
297, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 582,
583, 584,585, 586, 587, 590, 591, 594).

AUTOS PARA USINAGEM (PRENSA): 09 LOTES = (1, 25, 41, 193, 195, 282, 292,
302, 321)

Cláusula Quarta – Da habilitação para arremate no leilão

4. Poderão inscrever-se para habilitação às aquisições em leilão de veículo na
modalidade “com direito a documento” pessoas físicas, maiores de 18 anos ou
pessoas jurídicas e na modalidade “em fim de vida útil  para desmonte” apenas
pessoas jurídicas devidamente credenciadas no DETRAN-SP.

Cláusula Quinta – Do Procedimento e da Arrematação



5. Nos locais, horários e dias aprazados, o leiloeiro oficial dará início aos trabalhos,
procedendo-se  ao  pregão,  obedecida  a  ordem  dos  veículos  especificados  no
Anexo Único deste edital para se aferir a melhor oferta;

5.1. Será considerada arrematante a pessoa física ou jurídica que oferecer pelo
lote o lance de maior valor.

5.2. Na sucessão de lances, a diferença entre o valor de cada um não poderá ser
inferior ao percentual ou à quantia fixa indicada pelo leiloeiro oficial no início da
arrematação de cada lote.

5.3.  O  lote  não  arrematado  será  devolvido  ao  acervo  para  ser  novamente
apregoado pelo leiloeiro oficial no mesmo evento, imediatamente após o pregão do
último lote constante do anexo único deste edital.

5.3.1 – O veículo relacionado “com direito à documentação”, não arrematado na
hasta pública, mesmo após o repasse, passará a compor o último lote de veículos
relacionados “sem direito à documentação”.

5.4. Os lotes serão ofertados para pagamento à vista.

5.4.1.  O  arrematante  deverá  efetuar  o  pagamento  do  arremate  na  forma
estabelecida pelo Detran-SP em conjunto com o leiloeiro.

5.4.2. A título de comissão do leiloeiro, o arrematante deverá efetuar o pagamento
do  valor  de  5%,  calculado  sobre  o  valor  total  do  preço  ofertado  na  forma
estabelecida pelo leiloeiro.

5.4.3. Além do valor do arremate, o arrematante arcará com o custo proveniente da
taxa de preparação de leilão instituída pela Lei nº 15.911, de 29 de setembro de
2015 no valor equivalente à 5 UFESPs, de acordo com o valor fixado para o ano, e
que será acrescido no boleto.

5.5.  Após  a  quitação  do  preço  ofertado,  conforme  estabelecido  nos  subitens
5.4.1,5.4.2 e 5.4.3, o leiloeiro oficial emitirá a(s) Nota de Venda correspondente(s)
na(s)qual(is) deverá constar:

5.5.1. Se pessoa física, o nome completo do arrematante, o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de Identidade, o
endereço  completo,  indicando  o  nome  e  o  número  do  logradouro,  o  bairro,
acidade, o estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP;

5.5.2. Se pessoa jurídica, a razão social da empresa arrematante, o número de
inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  –  CNPJ,  o  endereço



completo da sede social, indicando o nome e o número do logradouro, do bairro,
acidade, o estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP.

5.6  Os  pagamentos  devidos  pelo  arrematante,  indicados  nos  subitens  5.4,
5.4.1,5.4.2 e 5.4.3 acima, deverão ser efetuados mediante prévio cadastro no site
onde ocorrerá o pregão on-line na forma estabelecida pelo leiloeiro.

5.6.1.  Os documentos acima indicados poderão ser apresentados por qualquer
processo de cópia, desde que devidamente autenticadas por cartório competente
ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, em original acompanhados
de cópia para autenticação pelo leiloeiro oficial.

5.7  Os pagamentos efetuados conforme estabelecido no item 5 e seus subitens
serão considerados realizados após a respectiva constatação do depósito ou do
recebimento do boleto. 

Cláusula Sexta – Da Entrega, Transferência e Baixa dos Veículos.

6. A Nota de Venda somente será entregue após o pagamento integral do preço
do lote e encargo, conforme estabelecido nos subitens 5.4, 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3.

6.1 – Os veículos leiloados “com direito a documento” somente serão liberados aos
arrematantes após a regularização do registro do veículo, por meio da retirada dos
eventuais bloqueios e gravames, quitação ou desvinculação de eventuais débitos
e a inscrição em seu nome do registro da “Comunicação de Venda” pela Unidade
onde ocorreu o leilão.

6.1.1  –  Após  a  retirada  do  veículo  no  pátio,  deverão  adotar  as  providências
necessárias para submetê-lo à vistoria para fins de transferência, conforme norma
vigente, e apresentar a documentação necessária (Nota de Venda, cópia do edital
de  notificação  publicado  no  diário  oficial,  laudo  de  vistoria  para  transferência,
R.G.,CPF  e  comprovante  de  residência)  na  Unidade  de  atendimento,  para
processar a transferência do veículo.

6.1.2 – O arrematante será obrigado, nos termos da legislação de trânsito vigente,
a promover a transferência do veículo arrematado, obedecido o prazo de 30(trinta)
dias, contados da data constante da Nota de Venda ou sua atualização realizada
pela Comissão de leilão, e atendidas às demais exigências legais (art.123 da Lei
Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997).

6.1.3 – Os veículos com direito à documentação serão leiloados e entregues no
estado em que se encontram, sendo de inteira responsabilidade do arrematante a
sua regularização, conforme legislação vigente.



6.1.4 - As despesas decorrentes da transferência do veículo, licenciamento e o
Seguro  Obrigatório,  sendo  este  proporcional  ao  ano  referente  a  aquisição,
levando-se em conta a data do leilão, serão de responsabilidade do adquirente.

6.1.5 - O veículo alienado “com direito a documento” poderá voltar a circular, desde
que o  arrematante  tome todas as providências  necessárias,  no prazo e  forma
exigidos no Código de Trânsito Brasileiro, para colocá-lo novamente em circulação.

6.2 – Os veículos leiloados “sem direito à documentação” serão retirados no pátio
onde estarão disponíveis as respectivas Notas de Venda após terem a numeração
do chassi descaracterizada, permanecendo somente os quatro últimos números, e
as placas retiradas, cortadas e entregues na Unidade de Atendimento.

6.2.1 – O arrematante assinará a Certidão de Entrega do lote ficando as despesas
com a retirada do PÁTIO e transporte do veículo arrematado de responsabilidade
exclusiva do arrematante.

6.2.2 - O procedimentos de descaracterização do número do chassi,  retirada e
recorte das placas e Certidão de entrega serão de responsabilidade do leiloeiro e
do responsável pelo pátio de apreensão, com confirmação mediante fotos digitais;
o CD contendo essas fotos e as Certidões de Entrega deverão ser encaminhadas
à Unidade que realizou o leilão para devida “Baixa Permanente do veículo”.

6.2.3 -  Os veículos alienados “em fim de vida útil”  para ser desmontado, NÃO
poderão  voltar  a  circular,  devendo  o  seu  registro  ser  baixado  no  sistema
RENAVAM.

6.3 – Será cobrada taxa de estadia de veículo não retirado do pátio após o prazo
de 30 (trinta) dias contados da emissão da nota de venda ou da sua atualização
realizada pela Comissão de Leilão, por inércia do arrematante.

6.4 - Decorrido o prazo de 60 dias, contados da data de recebimento da Nota de
Venda, sem que o arrematante tenha providenciado, ou ao menos agendado por
desídia, a retirada lote do PÁTIO, será considerado desistente e perderá em favor
do Estado de São Paulo o valor integral pago pela arrematação, a comissão do
leiloeiro  oficial,  bem  como  o  direito  à  adjudicação  do  lote  arrematado,  que
permanecerá sob a custódia do Estado de São Paulo para ser leiloado em outra
oportunidade.

Cláusula Sétima – Das Disposições Finais

7 - Nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de1993,
os servidores públicos lotados no DETRAN, na Polícia Civil e na Polícia Militar do
Estado  de  São  Paulo  e,  no  caso  do  serviço  público  ser  delegado,  a
concessionária,  permissionária  ou  autorizada  e  seus  contratados,  não  poderão
participar do Leilão na condição de arrematantes.



7.1.  Os  lotes  deverão  ser  identificados  por  meio  de  etiquetas  autoadesivas
contendo o número do Edital e do respectivo lote.    

7.2. A descrição do bem ou do lote de bens sujeitar-se-á a correções que poderão
ser apregoadas no momento do leilão, para suprir omissões ou eliminar distorções,
acaso verificadas.

7.3. Após a liquidação dos débitos e demais despesas, havendo eventual saldo
remanescente,  ficará  depositado  na  conta  do  DETRAN/SP,  à  disposição  da
pessoa, física ou jurídica, que, na licença do veículo, figurar como ex-proprietário,
que será notificada para credenciar-se junto ao DETRAN/SP, para recebimento do
saldo.

7.4.  Todas  as  despesas  com  a  retirada  do  PÁTIO  e  transporte  do  veículo
arrematado são de responsabilidade exclusiva do arrematante.

7.5. Cópias deste EDITAL e poderão ser acessadas e copiadas pelos interessados
através do site www.detran.sp.gov.br, informações adicionais poderão ser obtidas
diretamente com a Comissão de Leilão

8 - Fica terminantemente proibida, após a publicação do Edital em Diário Oficial ou
no site do DETRAN-SP a mudança sequencial dos lotes na realização do leilão.

9  –  Qualquer  ônus  pecuniário  ocasionado  por  atraso  na  emissão  da  Nota  de
Venda,  no  pagamento  estabelecido  no  item  5.4  ou  pagamento  das  taxas
vinculadas à expedição do novo CRV será suportado pelo causador do evento.

10 - O ato de arrematação não gera crédito de ICMS, porém tal imposto poderá
incidir para o arrematante no momento da sua revenda, no caso de tratar-se de
pessoa jurídica.

11 - A descrição do lote sujeitar-se-á a correções que poderão ser inseridas no
momento do leilão para suprir omissões ou eliminar distorções, acaso verificadas.

12 - Os prazos aludidos na cláusula quinta, deste EDITAL, só se iniciam e vencem
em dias de expediente normal no DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO/DETRAN-SP.

13 - Após a liquidação dos débitos e demais despesas, havendo eventual saldo
remanescente, ficará depositado na conta do DETRAN/SP, à disposição da pessoa
física ou jurídica que, na licença do veículo, figurar como ex-proprietário, a qual
deverá proceder consulta no Portal do DETRAN, onde receberá instruções para
recebimento do valor.

14 - Serão feitos o registro, a matrícula ou a licença do veículo adquirido em leilão
em nome do adquirente, independentemente de prova do pagamento do imposto



vencido e dos acréscimos legais devidos antes da alienação, continuando o ex-
proprietário responsável pelos débitos até então contraídos.

15 - A participação de qualquer interessado no leilão implica no conhecimento e
plena  e  irretratável  aceitação  dos  termos  e  condições  constantes  do  presente
edital e de seus anexos.

16 - Qualquer um dos lotes, indicados no ANEXO ÚNICO deste EDITAL, poderá
ser  excluído  do  leilão  caso  haja  eventual  cadastramento  de  bloqueio  de
transferência ou ordem judicial  superveniente à publicação do EDITAL.  Mesmo
após a realização do LEILÃO, os lotes que receberem restrição judicial ou policial
também poderão ser excluídos e os valores pagos nos arremates devidamente
devolvidos.

17 - Todos os licitantes que participarem do leilão estarão sujeitos às penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em leis específicas.

18.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Leilão  do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO–DETRAN-SP.

19.  Fica  eleito  o  foro  da  comarca  de  SÃO  PAULO  -SP,  para  discussão  de
eventuais litígios oriundos da presente licitação, com renúncia de qualquer outro,
ainda que mais privilegiado.

CAMPINAS, 18 de Dezembro de 2020

Daniela de Oliveira Andrade

Presidente da Comissão de Leilão da Superintendência Regional de Campinas I


