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EDITAL DE LEILÃO MGI Nº 01/2014 

 

 
A MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a 
forma de sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.296.342/0001-29, doravante denominada 
apenas MGI, torna público que, através dos Leiloeiros Oficiais da empresa Palácio dos Leilões: Rogério 
Lopes Ferreira, JUCEMG nº 394; e da empresa Espaço Leilões: Cláudio Luiz Reis Araújo, JUCEMG nº 
658, alienará as sucatas de veículos constantes nos ANEXO I e ANEXO II, pela melhor oferta, nunca 
inferior ao valor da avaliação definido nos itens constantes deste Edital. 
 

1. – OBJETO  
Serão leiloados 09 (nove) sucatas de veículos constituídos por diversas marcas, já devidamente baixados 
junto ao DETRAN-MG, que se encontram relacionados nos ANEXO I e ANEXO II. 
 

2. - DATA E LOCAL DO LEILÃO 

2.1 – Os bens relacionados no ANEXO I deste Edital serão leiloados no dia 23 de outubro de 2014, a 
partir das 08:00 horas na Palácio dos Leilões, localizada  na Av. Vereador Joaquim Costa, 1800, bairro 
São Sebastião I, Contagem – MG. 
 

2.2 – Os bens relacionados no ANEXO II deste Edital serão leiloados no dia 25 de outubro de 2014, a 
partir das 09:00 horas na Espaço Leilões, localizada na Av. Engenheiro Gerhard Ett, 1525, Distrito 
Industrial Paulo Camilo – Betim – MG.  
 
 

3. - LOCAL DE VISITAÇÃO 
3.1 – A visitação às sucatas de veículos listados no ANEXO I poderá ser feita no dia 22 de outubro de 
2014, no horário de 08:00 às 18:00 horas na Palácio dos Leilões, localizada na Av. Vereador Joaquim 
Costa, 1800, bairro São Sebastião I, Contagem – MG. 
 
3.2 – A visitação às sucatas de veículos listados no ANEXO II poderá ser feita no dia 24 de outubro de 
2014, a partir das 13:00 horas na Espaço Leilões, localizada na Av. Engenheiro Gerhard Ett, 1525, 
Distrito Industrial Paulo Camilo – Betim – MG.  
 
 

4. - PAGAMENTO DO BEM 

4.1 – Imediatamente após a declaração pelo leiloeiro, do lance vencedor, o pagamento do bem 
arrematado deverá ser efetuado pelo arrematante por uma das seguintes opções: 

4.1.1 - 100% (cem por cento) do valor da arrematação, à vista, no dia da realização do leilão 
mediante cheque nominal a MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A, entregue no momento 
da venda ao leiloeiro. 

4.1.1.2 – Neste caso, o arrematante pagará a comissão de 5% (cinco por cento) calculada sobre o 
valor da arrematação, diretamente ao Leiloeiro Oficial, no ato do leilão. 

4.1.2 – Mediante comprovação do pagamento integral do bem arrematado por meio da 
compensação dos cheques, o leiloeiro oficial emitirá Nota de Arrematação contendo: 

 data de emissão que deve ser a mesma do leilão; 

 nome e endereço completo do arrematante, CPF/CNPJ, identidade;  

 nº do leilão;  

 nº do certificado de baixa junto ao DETRAN-MG.  
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4.2 - Caso não ocorra a compensação do cheque, conforme especificado no item 4.1.1, e o arrematante 
não promova o pagamento com recursos próprios até o 5º (quinto) dia útil posterior ao leilão, será 
considerada sem efeito a aquisição do bem, independente de notificação judicial ou extrajudicial.  

4.3 - O arrematante deverá apresentar ao leiloeiro oficial, até o 5º (quinto) dia útil após a realização do 
leilão, e após comprovada a compensação do cheque apresentado na data da arrematação, Cédula de 
identidade e CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica, juntamente com indicação do 
endereço do arrematante para emissão da respectiva Nota de Arrematação. 

 

5. - A RETIRADA DO BEM 

 
5.1 - De posse da Nota de Arrematação, o arrematante deverá dirigir-se à Palácio dos Leilões ou à 
Espaço Leilões, conforme sucata de veículo arrematada descrita no ANEXO I ou ANEXO II, para a 
retirada do(s) bem(ns) arrematado(s) nos endereços descritos no item 2. 
 
5.2 – O(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser retirado(s) do local em que se encontra(m) em até 10 
(dez) dias úteis contados do recebimento da Nota de Arrematação, emitida pelo leiloeiro.   
 
5.2.1 – Os arrematantes poderão agendar a retirada do(s) bem(ns) com os encarregados pela sua guarda 
pelos telefones: Palácio dos Leilões (31) 2125-9443 ou 2125-9445  e Espaço Leilões (31) 3343-6000 ou 
3343-6004.  
 
5.3 – Extrapolado o prazo previsto no item 5.2 sem que ocorra a retirada do bem, o arrematante pagará a 
“Taxa de Depósito”, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) por dia de atraso na retirada do bem. 
 

 

6. - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1 – O(s) bem(ns) arrematado(s) não gera(m) crédito do ICMS. 
 
6.2 - Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência de arrematação. 

 

6.3 - A data contida no recibo de venda da sucata de veículo objeto deste leilão é inalterável. Nas 
hipóteses de extravio, rasura ou qualquer outro motivo em que seja necessária a expedição de 2ª 
(segunda) via, poderá, mediante solicitação do interessado e atendimento dos procedimentos em vigor, 
ser expedido novo documento com a manutenção de todos os dados constantes do recibo original, 
inclusive a data, a qual será a mesma constante na Declaração de Alienação. 
 
6.4 – Todos os bens serão leiloados e entregues como sucata, estado este que se presume de pleno 
conhecimento dos licitantes, aos quais é franqueada a vistoria dos bens, conforme item 3 deste Edital. 
 
6.5 – As sucatas de veículos, devidamente identificadas com o número de baixa junto ao DETRAN/MG, 
não terão documentação para a transferência de propriedade, sendo entregues ao arrematante somente 
após a remoção, promovida sob a supervisão e responsabilidade dos Leiloeiros. 
 
6.6 - As despesas de transporte e retirada do bem arrematado correrão por conta do arrematante. 
 
6.7 - Se o pagamento do bem arrematado for em cheque, somente será liberado o bem arrematado após 
a compensação. 
  
6.8 - Terminada a sessão do leilão será lavrada Ata de Leilão, que será assinada pelo Arrematante, 
pelo(s) Leiloeiro(s), bem como pelos demais presentes que manifestarem interesse. 
 
6.9 - Nos termos do Art. 9º, inciso III da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 os empregados da MGI não 
poderão participar do Leilão na condição de arrematantes. 
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6.10 - Aplicam-se a esta alienação os dispositivos legais pertinentes, em especial os da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 
 
6.11 - A participação dos licitantes no leilão implica no conhecimento e na plena e irretratável aceitação 
dos termos deste edital e de seus anexos. 
 

6.12. Este Edital, incluindo seus Anexos, poderá ser adquirido junto à MGI/GECOB, no endereço da MGI, 

ao preço de custo de R$ 5,00 (cinco) Reais, ou obtido, gratuitamente, a partir do seguinte endereço 

eletrônico: www.mgipart.com.br. 
 

6.13 - Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da MGI, através da GECOB, 

localizada à Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Américo 

Gianetti, 4143 – Prédio Gerais, 6º andar – Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, MG ou 

através dos telefones (31) 3915-4859 ou 3915-4862, no horário das 09:00 (nove horas) às 

18:00 h (dezoito horas);  na Palácio dos Leilões, pelos telefones (31) 2125-9443 ou (31) 2125-9445; e 

na Espaço Leilões, pelos telefones (31) 3343-6000 ou 3343-6004.  
 
 
 

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014. 

 

________________________________________________ 

Fernando Antônio dos Anjos Viana 
Diretor Presidente  

 
 

________________________________________________ 

Carlos Roberto de Souza 
Diretor de Relações com Investidores 

http://www.mgipart.com.br/
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EDITAL DE LEILÃO MGI Nº 01/2014 – ANEXO I 

 

SUCATAS DE VEÍCULOS LOCALIZADAS NA PALACIO DOS LEILÕES 

 

 

ITEM MARCA MODELO PLACA 
VALOR 

MÍNIMO (R$) 
SITUAÇÃO BAIXA Nº 

1 VW SANTANA GL GMS-3736 R$500,00 SUCATA 00108840 

2 
SEMI 

REBOQUE 
RANDON GNA-4475 R$1.000,00 SUCATA 00110243 

3 VW GOL S GQV-6787 R$300,00 SUCATA 00112042 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

__________________________________________________________________ 
EDITAL DE LEILÃO MGI Nº 01/2014 (fl. 5/5) 

 

 

EDITAL DE LEILÃO MGI Nº 01/2014 – ANEXO II 

 

SUCATAS DE VEÍCULOS LOCALIZADAS NA ESPAÇO LEILÕES 

 

 

ITEM MARCA MODELO PLACA 
VALOR 

MÍNIMO (R$) 
SITUAÇÃO BAIXA Nº 

1 VW SAVEIRO CL 1.8 GOX-0748 R$200,00 SUCATA 00089170 

2 VW CAMINHAO 11.140 GOX-1786 R$500,00 SUCATA 00119818 

3 VW KOMBI GOX-0660 R$150,00 SUCATA 00108844 

4 
MERCEDES 

BENS 
CAMINHAO 709 GLY-0256 R$1.000,00 SUCATA 00108847 

5 VW BRASILIA GNA-8925 R$20,00 SUCATA 00089169 

6 FARUS ML 929 GPK-4918 R$20,00 SUCATA 00034541 

 
 


