
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A YESCO ADMINISTRADORA DE VEÍCULOS S/A, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº: 

15.032.773/0001-27, com sede na rua Marechal Deodoro, nº 126 cj 403, bairro Centro, cidade de Curitiba, 

torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de procedimento de LEILÃO PÚBLICO ONLINE 

(Eletrônico) DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO, por meio do Leiloeiro Público Oficial Sr. CLEVER ELMES MILANI, 

registrado na Junta Comercial do Paraná, sob matrícula 16/283-L, pelo critério de MAIOR LANCE por ITEM, 

tendo em vista os termos do Decreto Federal nº 21.981/32, com as modificações introduzidas pelo Decreto nº 

22.427/33, e demais legislações pertinentes, normas, cláusulas e condições a seguir expostas neste edital: 

 

1. DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DO LEILÃO.  

1.1 DATA: 28 de Junho de 2018 

1.2 LOCAL: Leilão somente Eletrônico, através do portal: www.milanileiloes.com.br  

1.3 HORA: 10h00min (horário de Brasília)  

 

2. DOS VEÍCULOS  

2.1 Leilão Eletrônico, pelo critério maior lance, de VEÍCULOS de Propriedade da YESCO ADMINISTRADORA 

DE VEÍCULOS S/A, relacionados no ANEXO I deste edital; 

2.2 Os VEÍCULOS são registrados no sistema RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores e 

devidamente licenciados, poderão ser transferidos regularmente pelos arrematantes, dentro do prazo 

legal de até 30 (trinta) dias, a expensas dos mesmos; 

2.3 Os VEÍCULOS serão vendidos no estado em que se encontram e os seus dados, fotos e demais 

informações divulgadas no site ou exibidas durante o pregão, são meramente ilustrativas, não 

isentando o arrematante de realizar a visitação e vistoria para verificação do estado de conservação e 

prévia consulta perante os órgãos de trânsito; 

2.4 No ato da arrematação o comprador aceitará todas as condições para aquisição constante do presente 

Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e o Leiloeiro Oficial de responsabilidade sobre o 

estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos Veículos, bem como indenizações 

por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, mecânica, suspensão, elétrica, 

consertos e cópia das chaves; 

 

3. DA VISITAÇÃO  

3.1 Os ITENS descritos no ANEXO I do presente edital, estarão disponíveis para visitação nos dias 25, 26 e 
27 de Junho de 2018, no horário das 08:00hs às 17:00hs, na rua Hipólito da Costa, nº 860, bairro 
Boqueirão, em Curitiba/PR.;  

  

4. DOS LICITANTES E DA HABILITAÇÃO  

4.1 Poderá participar do leilão qualquer pessoa capaz, sendo física inscrita no cadastro nacional de 

pessoas físicas (CPF) e pessoas jurídicas inscritas no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ); 

4.2 O usuário, pessoa física ou jurídica, deverá acessar o site www.milanileiloes.com.br, fazer o cadastro 

completo e aguardar a sua habilitação para, desta forma, estar apto a efetuar lances no leilão e 

arrematar os automóveis pretendidos;  

4.3 O cadastro COMPLETO para habilitação deve ser feito com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência da data do leilão, e consiste em enviar digitalizados os documentos solicitados pelo 

sistema e preencher dados pessoais; 

4.4 Ao se cadastrar o Usuário indicará um login (apelido) para sua identificação no PORTAL, bem como 

uma senha pessoal e intransferível, a qual não poderá ser utilizada para outras finalidades não 

autorizadas; 

4.5 O usuário cadastrado no portal autoriza expressamente a verificação de seus dados junto aos órgãos 

de proteção ao crédito; 

4.6 Estão impedidos de participar, direta ou indiretamente, ofertar lances ou adquirir lotes do presente 

leilão, os dirigentes da Empresa Yesco, bem como o Leiloeiro Oficial designado e a sua equipe; 

 

http://www.milanileiloes.com.br/


5. DOS LANCES  

5.1 Os participantes cadastrados no site www.milanileiloes.com.br poderão efetuar seus lances somente 

on-line; 

5.2 O valor atribuído para o lance inicial no momento do leilão ("valor de abertura") é o preço mínimo de 

venda do bem estipulado; 

5.3 Os lances efetuados on-line são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS e se vencedores, não podem ser 

anulados e/ou cancelados e geram obrigações contratuais na forma de promessa de compra, o qual 

deverá ser pago, dentro do prazo e na forma estabelecida no Regulamento do Leilão; 

5.4 Os lotes terão horário previsto de fechamento (relógio disponível na seção "AUDITÓRIO" do SITE), 

sendo certo que, caso algum lance seja recebido nos 02 (dois) últimos minutos do fechamento do lote, 

o cronômetro retroagirá a 02 (dois) minutos do encerramento do lote e assim sucessivamente a cada 

lance efetuado nos últimos 02 (dois) minutos, para que todos os Usuários interessados tenham a 

oportunidade de efetuar novos lances; 

5.5 O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o maior lance 

ofertado; 

 

6. DA ARREMATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 O Arrematante vencedor receberá um e-mail com o TERMO DE ARREMATAÇÃO, confirmando a 

arrematação do Lote e informando os dados bancários para pagamento, podendo ser depósito em 

dinheiro ou via Transferência Eletrônica. O pagamento poderá ser de valor único, somando os valores 

do Bem, Comissão do Leiloeiro e Taxa de ICMS; 

6.2 O Arrematante pagará ao Leiloeiro o valor do Bem arrematado, acrescido de 5% (cinco por cento) 

referente a comissão do Leiloeiro e mais 0,9% (nove décimos por cento) sobre o valor da arrematação 

referente ao ICMS; O pagamento deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas 

impreterivelmente; 

6.3 Independentemente da forma de pagamento (depósito ou transferência) é obrigatório o envio do 

comprovante ao Leiloeiro através do site na Área do Arrematante ou por e-mail para 

contato@milanileiloes.com.br; 

6.4 Posterior a comprovação do crédito em conta corrente do valor do Lote, o arrematante receberá via 

e-mail a CERTIDÃO DE LEILÃO, confirmando seu pagamento; 

 

7. DAS PENALIDADES  

7.1 Se porventura o arrematante DESISTA da aquisição do item do qual foi vencedor, este ficará sujeito à 

cobrança de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos 

do leilão e comissão do Leiloeiro, que se efetivará através de boleto bancário; 

7.2 É facultada ao Leiloeiro Oficial o uso das prerrogativas legais dos artigos 39 e 40º do Decreto nº 

21.981/32 e do artigo 22º da Lei 5.474/68, para a cobrança do lote arrematado e não pago dentro dos 

prazos estabelecidos, podendo encaminhar o título a protesto sem prejuízo da execução prevista por 

lei; 

7.3 Fica desde já designado o 2º maior lance como vencedor nos casos que apresentarem desistência por 

parte do arrematante enunciado nos itens anteriores; 

 

8. DOS DÉBITOS  

8.1 Os veículos serão leiloados livres de débitos cuja origem tenha sido anterior à data da retirada do 

veículo por parte do arrematante. Ao arrematante compete arcar com as seguintes despesas: 

Transferência de propriedade do veículo, Seguro Obrigatório e DPVAT do ano vigente, pago 

proporcionalmente pelo arrematante, considerando a data da emissão da Nota de Venda. A 

proporção corresponderá aos meses em que o veículo arrematado estará coberto pelo seguro até o 

fim do exercício. Confecção de chaves (quando necessário), transporte e retirada do mesmo, inclusive 

os danos daí resultantes; 

 

 

 

http://www.milanileiloes.com.br/
mailto:contato@milanileiloes.com.br


9. DA RETIRADA DOS ITENS ARREMATADOS  

9.1 Os Veículos arrematados só poderão ser retirados mediante apresentação da CERTIDÃO DE LEILÃO e 

documento pessoal do arrematante (carteira de identidade ou CNH) e/ou procuração, no caso de 

pessoa jurídica, juntamente com o contrato social da mesma, ou no caso de retirada por terceiro, uma 

autorização de retirada. Todos com firma reconhecida em Cartório; 

9.2 A retirada se dará nos dias 05 e 06 de Julho de 2018, das 8:00hs às 17:000hs, na rua Hipólito da Costa, 
nº 860, bairro Boqueirão, em Curitiba/PR.;  

9.3 O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos Veículos arrematados, bem como 

as despesas decorrentes da sua retirada, sendo ainda de sua responsabilidade, antes de funcionar o 

veículo, verificar a necessidade de óleo e combustível, sendo que o Comitente Vendedor e o Leiloeiro 

Oficial não se responsabilizam por avarias decorrentes desta omissão e de forma alguma, sob 

qualquer pretexto, permitirão a permanência de pessoas no local da retirada, com a intenção de 

efetuar quaisquer tipos de reparos nos itens. Entretanto o Comitente Vendedor designará um 

funcionário que acompanhará os trabalhos de carregamento. Este funcionário goza de plenos poderes 

para proibir ações que atentem contra segurança. Ainda, haverá interferência ou proibição de 

carregamento no caso do arrematante não dispor dos meios adequados para o transporte dos itens; 

9.4 Vencido o prazo para retirada, os Veículos não retirados nesse prazo terão a incidência de cobrança 

diária de estadia no valor de R$ 30,00 (Trinta reais) pelo período de 10 (dez) dias, quando o bem 

poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas. Não serão aceitas reclamações 

de qualquer espécie após a retirada dos Veículos; 

 

10. DA TRANSFERÊNCIA DOS ITENS ARREMATADOS  

10.1  O Comitente Vendedor entregará ao arrematante os documentos correspondentes a venda do 

Veículo leiloado para fins de transferência do veículo junto ao DETRAN, sendo de total 

responsabilidade do arrematante a regularização dos mesmos; 

10.2  O arrematante assumirá os custos de transferência e obrigar-se-á a efetivá-la para o seu nome no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota Fiscal, responsabilizando-se civil e 

criminalmente por quaisquer ônus como: acidentes, infrações ou multas, bem como civil e criminal 

pela não efetivação deste procedimento. O arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-

lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome; 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1  A YESCO ADMINISTRADORA DE VEÍCULOS S/A reserva-se ao direito de suspender ou adiar, total ou 

parcialmente, a realização do leilão, não cabendo aos licitantes, por este motivo, o direito a qualquer 

reclamação ou indenização; 

11.2  Os interessados poderão retirar cópia deste EDITAL e seus ANEXOS diretamente no site 

www.milanileiloes.com.br; 

11.3  A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as normas e 

regulamentos deste Leilão, obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva e irrecorrível as 

condições aqui estabelecidas, as quais são consideradas de conhecimento de todos, tendo em vista ter 

sido o presente edital precedido de ampla divulgação e estar à disposição dos interessados para 

conhecimento quando da visitação; 

11.4  Eventuais dúvidas acerca das disposições da licitação, descrição ou características dos itens poderão 

ser esclarecidas antes da realização do Leilão com o Leiloeiro Oficial (www.milanileiloes.com.br); 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir eventuais pendências oriundas deste 

instrumento. 

 

 

Curitiba-PR, 11 de Junho de 2017.  

 

 

 



Faz parte deste edital, o seguinte documento anexo: 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS 

Lote Tipo Marca/Modelo Ano/Mod Placa Comb. Cor Renavam 
Lance 
Inicial 

01 Automóvel 

Gol 1.0 MI 8V 

FLEX 2P G IV 

Com Ar Cond. 

13/14 AWZ 7232 Alc/Gas Branca 00543735958 14.000,00 

02 Automóvel 

Gol 1.0 MI 8V 

FLEX 2P GIV 

Com Ar Cond. 

13/14 AWZ 7366 Alc/Gas Branca 00543737837 14.000,00 

03 Automóvel 

Gol 1.0 MI 8V 

FLEX 2P GIV 

Com Ar Cond. 

13/14 AWZ 7367 Alc/Gas Branca 00543737403 14.000,00 

04 Automóvel 

Gol 1.0 MI 8V 

FLEX 2P GIV 

Com Ar Cond. 

13/14 AWZ 7368 Alc/Gas Branca 00543737080 14.000,00 

 

 

 


