
CONDIÇÕES DE VENDA 

1 GERAL 

1.1 O Leiloeiro Oficial poderá de comum acordo com a FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA, separar 

reunir, desdobrar ou retirar  qualquer lote. 

1.2 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

1.3 O Leilão será realizados  em horário corrido. 

1.4 Os materiais serão vendidos "um a um"ou em "lote" no estado em que se encontram ou que forem 

gerados, a quem maior lance oferecer , reservado-se a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, o direito de 

não liberar os bens que não atingirem os preços mínimos de venda. 

1.5 No ato da compra em Leilão, o Comprador e o Leiloeiro assinarão o Termo de arrematação com as 

Condições de venda. 

1.6 No ato da Arrematação, deverão ser fornecidas pelo comprador todas as informações solicitadas pelo 

Vendedor ou pelo Leiloeiro. 

1.7 Não será permitida, em hipótese nenhuma, a troca  de nome arrematante. 

1.8 As despesas e outros  encargos decorrentes da venda, carregamento, transporte, etc., serão de inteira 

responsabilidade do comprador. 

1.9 As desmontagem  carregamento e transporte dos materiais e equipamento serão por conta e risco dos 

arrematantes , observando as normas de segurança da empresa, sendo proibida a transformação dos bens 

no interior da fábrica e de comum acordo com a  logística de  retirada dos bens elaborado  pela FORD 

MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA. 

1.10 O arrematante deverá inutilizar, quando houver, a embalagem original FORD MOTOR COMPANY DO 

BRASIL LTDA, sem o que não será permitida a retirada dos materiais do recinto da fábrica. 

1.11 Não serão aceitas desistências ou reclamações posteriores à arrematação. 

1.12 Para os bens acondicionados em tambores, sacos, etc., está incluso no preço do material, o valor 

correspondente ao vasilhame. exceções serão comunicadas no dia do pregão, ou mencionadas no catálogo 

de loteamento. 

1.13 O Leiloeiro poderá incluir as suas condições de venda para o comprador, submetendo-as previamente à 

apreciação da FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA. 

1.14 O Valor do ICM, está incluso no preço de venda, correndo por conta do comprador o pagamento do IPI, 

quando houver, no ato do carregamento, sem que o material não poderá ser removido. 

1.15 Para os itens com incidência de IPI, o comprador será chamado 01 (um) dia antes da RETIRADA para 

recolhimento do mesmo junto à FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA., para no dia seguinte retirar a 

mercadoria. 

1.16 Os Clientes compradores de Máquina e Equipamento distribuídos nas unidades da FORD MOTOR 

COMPANY DO BRASIL LTDA., antes da retirada deverão procurar a Segurança Patrimonial para tomar 

conhecimento dos exames médico e equipamento de segurança  necessários a que seus funcionários  

deverão ser submetidos ou estarem portando, para adentrarem nas Fábricas. Os Funcionários das empresas 

contratadas para transporte e carregamento também deverão observar as normas de segurança as normas 

de segurança da FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA 



1.17 No ato da arrematação os arrematantes pagarão 30% de sinal e mais 5% do total como comissão do 

Leiloeiro, e para cada lote arrematado mais o valor referente as despesas de organização e depósito de bens 

conforme escala de valores: 

R$ 0 à R$ 499,99 o valor de R$ 80,00, de R$ 500,00 à R$ 999,99 o valor de R$ 160,00, e de R$ 1.000,00 a 

4.999,99 o valor de R$ 250,00, R$ 5.000,00 a R$ 9.999,99 o valor de R$ 500,00, R$ 10.000,00 a R$ 

19.999,99 o valor de R$ 750,00, R$ 20.000,00 a 29.999,9 o valor de R$ 950,00, R$ 30.000,00 a 39.999,99 o 

valor de R$ 1.200,00, R$ 40.000,00 a 49.999,99 o valor de R$ 1.400,00, R$ 50.000,00 a 59.999,99 o valor de 

R$ 1.700,00, R$ 60.000,00 a 69.999,99 o valor de R$ 1.900,00, R$ 70.000,00 a 79.999,99 o valor de R$ 

2,200,00, R$ 80.000,00 a 89.999,99 o valor de R$ 2.400,00, R$ 90.000,00 a 99.999,99 o valor de R$ 

2.700,00, R$ 100.000,00 a 109.999,99 o valor de R$  3.000,00, R$ 110.000,00 a 119.999,99 o valor de R$ 

3.300,00 e de R$ 120.000,00 em diante e de R$ 3.700,00, e os restantes 70% em 24 horas no Pátio  do 

Leiloeiro na Rodovia Raposo Tavares, km 20 - SP., em CHEQUE ADMINISTRATIVO, pagável em São Paulo, 

nominal ao Leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. (Não há desistência possível após a batida do 

martelo). Em caso de pagamento para os lotes de sucata e geração contínua, o pagamento da comissão é 

efetuado sobre a quantidade estimada vendida no leilão, a qual foi apresentada pelos vendedores, não 

havendo devolução da mesma no caso de diferença de geração à menor. 

1.18 Caso o pagamento não seja feito e 24 horas, o arrematante perderá o valor do sinal para Vendedor e a 

comissão do Leiloeiro. 

1.19 O Vendedor se reserva o direito de retirar do Leilão, até o momento do inicio deste, qualquer material 

que seja solicitado para fins internos. 

1.20 Os Funcionário da FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA não poderão participar do Leilão como 

compradores arrematantes. Os materiais arrematados não poderão, em hipótese nenhuma serem anunciados 

para venda, ou qualquer outro tipo de comercialização utilizando o nome da FORD MOTOR COMPANY DO 

BRASIL LTDA para tal. 

1.21 No ato do pagamento dos lotes arrematados, os compradores deverão informar os dados para emissão 

da Nota de Venda do Leilão, e faturamento por parte do Comitente Vendedor.  Os CPF´s e CNPJ´s 

apresentados deverão estar em situação regular junto aos órgãos competentes, não apresentando nenhum 

problema, caso contrário não será possível o faturamento e a venda será cancelada, não será possível a troca 

dos dados já informados para um novo faturamento. 

1.22 Não será permitido a troca de nomes dos arrematantes. 

1.23 O Lance condicional se aceito pelo Leiloeiro, não implicará em obrigação por parte do Comitente 

Vendedor em liberar o lote pelo valor condicional, não podendo o arrematante desistir do lance efetuado, 

devendo o mesmo aguardar até 30 dias úteis para a liberação, ou não, do condicional. Caso o lance 

condicional seja liberado, deverá o arrematante efetuar o pagamento em  24 horas.  

1.24 O vídeo e/ou foto exibido durante este Leilão são meramente ilustrativas, e não representam o estado e 

quantidade  real da mercadoria vendida. 

OBS.: PARA AS BOBINAS DE AÇO COM QUANTIDADES DETERMINADA, HAVERA 

INCIDENCIA DE 5% DE IPI POR CONTA DO COMPRADOR 

 

2.                  QUANTIDADE DETEMINADA (1 ª PARTE DO LEILÃO) 



2.1 As empresas deverão COMPROVAR à Ford a sua regularidade perante aos órgãos governamentais 

citados, fornecendo cópias das referidas documentações. Qualquer acidente ambiental que ocorrer na retirada 

e no transporte desses materiais, é de plena responsabilidade do comprador 

2.2 Obtenção de CADRI-Certificado de Aprovação de Destinação de Resíduos Industriais: a empresa 

vencedora do leilão deverá arcar com o ônus de obtenção do CADRI junto à CETESB local,  para proceder a 

retirada do material; 

2.3 Poderão participar do Leilão, para este caso, pessoas física e jurídica. 

2.4 A entrega dos materiais está condicionada a saída da Nota Fiscal / Ford Motor Company do Brasil Ltda., 

este procedimento leva em média de 20 a 30 dias úteis  a contar da data da realização do Leilão e, no 

máximo até o ultimo dia útil do mês subseqüente, com a apresentação do comprovante de liquidação junto ao 

Leiloeiro, sendo que após este prazo ficarão sujeito às cobrança de uma taxa de permanência determinada 

pelo Vendedor, calculada com base em seus custo internos decorrentes do espaço ocupado pela mercadoria 

até o máximo de 60 dias corridos, após o que o comprador perderá o direito sobre a aquisição e os valores já 

pagos. 

2.5 Todas as mercadorias / equipamento / peças vendida neste Leilão, mesmo os de fabricação do Vendedor, 

não possuem garantia de fabricação. 

2.6 Os casos omissos serão regidos pela Legislação Brasileira, pertinente, obedecendo o que dispões o 

Decreto Federal nº 21.981 de 19 outubro de 1932, como as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 22.427 

de Fevereiro de 1933, que regulam a profissão de Leiloeiro Oficial. 

PARA OS EQUIPAMENTO OU MÁQUINAS QUE NECESSITEM PARA SUA RETIRADA DE GUINCHO OU 

EMPILHADEIRA OS MESMO DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS PELO COMPRADOR. OS 

FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARÃO A RETIRADA DEVERÃO APRESENTAR EXAME MÉDICO 

OCUPACIONAL COM CARTA, NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO PARA QUE POSSAM OPERAR NAS 

DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA FÁBRICA 

 

3                  QUANTIDADE INDETERMINADAS - (2ª PARTE DO LEILÃO) 

3.1 Tratam-se de materiais (sucata) a serem gerado no período estabelecido no Leilão. 

3.2 Somente pessoas Jurídicas poderão participar do Leilão dos Lotes de geração indeterminada. 

3.3 As quantidade e os pesos do materiais, mencionados no catálogo, são meramente  estimativos para 

simples orientação do comprador, não havendo por parte da FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA. 

qualquer responsabilidade pela entrega efetiva ao arrematante de quantidade certa e pré-determinada. 

3.4 A FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA, reserva para si o direito de não entregar os bens no todo 

ou em parte em razão da falta de geração ou por motivo de força maior, incluído caso necessários, a venda 

de bens a seus fornecedores, sem que esse fato dê direito ao comprador a qualquer tipo de pagamento ou 

indenização. 

3.5 No ato da arrematação será efetuado pagamento de caução a ser calculada com base nos volumes 

estipulados mencionados no catálogo de loteamento, a qual será creditada ao  comprador, ficando a 

disposição do mesmo em conta corrente interna do Vendedor, após o término do período estipulado no ítem 

3.9, caso o comprador tenha cumprido, rigorosamente, com a retirada total do material gerado, conforme 

mencionado no item 3.11 e 3.16. 



3.6 Os pagamentos serão efetuados em cheques do comprador nominal a FORD MOTOR COMPANY DO 

BRASIL LTDA., nas respectivas agências bancarias de cada Fábrica, no ato da retirada dos bens. 

3.7 A firma compradora, arrematante do(s) lote(s) que não efetuarem o pagamento após o carregamento, nos 

prazo determinados, pagará multa diária de 10% (dez por cento) sobre o valor devido durante o prazo de 2 

(dois) dias, findo qual perderá o direito sobre os bens não retirados. 

3.8 A ocorrência de devolução de cheques emitidos pelo comprador implicará no impedimento de sua 

participação nos  futuros Leilões a serem realizados. 

3.9 Os casos omissos serão regidos pela Legislação Brasileira pertinente. 

3.10 O Comprador se responsabiliza pela retirada da totalidade dos bens que forem gerados no período 

definido. 

3.11 Materiais a gerar, retirada conforme descrição nos lotes. 

3.12 A retirada dos bens será feita de acordo com o programa determinado pela FORD MOTOR COMPANY 

DO BRASIL LTDA., independente da quantidade acumulada. 

3.13 O Comprador se responsabiliza pela retirada da totalidade dos bens que forem gerados no período 

definitivo pelo Vendedor, sob pena de incorrer na multa e nas condições estabelecidas no ítem 3.8. Não 

ocorrendo as retiradas de acordo com o programa estabelecido pela FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL 

LTDA., o comprador perderá o direito das retiradas restantes ao respectivos Leilão, além do que deixará de 

receber o valor correspondente à caução mencionado no ítem 3.5. Para os bens sujeito a pesagem, 

prevalecerá o peso indicado pela balança da FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA. 

3.14 Os bens deverão ser retirados no estado em que foram vendido, não sendo permitida a transformação 

dos mesmo dentro da área da FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA. 

3.15 Entendeu-se por transformação qualquer modificação na forma, dimensão e aspecto dos bens. As 

retiradas dos bens dentro do prazo fixado deverão levada a efeito sob chamada, de acordo com conveniência 

e as necessidades da FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA.  

3.16 No ato do carregamento, o comprador deverá trazer todos os equipamento de proteção e segurança 

necessários, de acordo com as normas exigidas pela FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA. 

1) Os compradores que não atenderem as retiradas dos materiais, conforme programação de chamada do 

vendedor, serão excluídas dessa programação, sendo o material arrematado transferido ao outro  comprador , 

além do que perderão o direito à calção depositada podendo dar impedida a suas participação em futuros 

Leilões a serem realizados. 

2) Antes de Procederem a retirada dos arrematados, gerados  e a gerar, solicitamos entrar em contato com as 

pessoas responsáveis mencionados no catálogo, visando agilização na entrega e Faturamento. Para essa 

retirada os compradores arrematantes deverão apresentar documentação emitida pelo Leiloeiro Oficial (Boleto 

e Nota Fiscais) sem a qual a mercadoria não será entregue. 

3.17 Os Compradores quando solicitado deverão fornecer caçamba nas quantidades necessárias para a boa 

movimentação interna dos materiais gerado e equipamento para o bom desempenho dos carregadores 

 

*** EM CASO DE ATRASO NA RETIRADA, AUTOMATICAMENTE HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA 

COMPRADORA PELO SEGUNDO COLOCADO DO LEILÃO, FICANDO A MESMA EXCLUÍDA DO CADASTRO DE 

COMPRADORES E SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NAS CONDIÇÕES DE VENDA DO LEILÃO. ***A EMPRESA 



COMPRADORA DEVERÁ CUMPRIR INTEGRALMENTE COM AS NORMAS INTERNAS DE SEGURANÇA E MEIO 

AMBIENTE EXPEDIDAS PELA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.(VENDEDORA), REFERENTE À 

PERMANÊNCIA DE TERCEIROS NAS INSTALAÇÕES DA VENDEDORA, BEM COMO, NO QUE DIZ RESPEITO À 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NAS DEPENDÊNCIAS DA VENDEDORA. A EMPRESA COMPRADORA AINDA SE 

RESPONSABILIZARÁ PELOS DANOS DE QUALQUER NATUREZA , DECORRENTES DE ACIDENTES NAS 

DEPENDÊNCIAS DA VENDEDORA, OCASIONADOS POR VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE, POR SEUS 

EMPREGADOS, PREPOSTOS OU EMPRESAS CONTRATADAS QUE ESTEJAM A SEU SERVIÇO*** 

 

VENDA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OBSOLETOS (INCLUSIVE DE ALMOXARIFADOS), 

MÁQUINAS INDUSTRIAIS FORA DE USO. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

- Os Arrematantes de máquinas e equipamentos distribuídos nas uindades da FORD antes da retirada 

deverão procurar a área de Segurança Patrimonial para tomar conhecimento dos exames médicos e 

equipamentos de segurança necessários a que seus empregados deverão ser submetidos ou estar portando 

para adentrarem nas fábricas. Os empregados das empresas contratadas para transporte e carregamento 

também deverão observar as normas de segurança da FORD. 

- Para os equipamentos ou máquinas que necessitem para a sua retirada de guinchos ou empilhadeiras estes 

deverão ser providenciados pela Arrematante. Os empregados que realizarão a retirada deverão apresentar 

exame ocupacional com nome e número da habilitação para que possam operar tais veículos nas 

dependências das FORD. 

- O Arrematante deverá obrigatoriamente obter o Certificado de Movimentação de de Resíduos de Interesse 

Ambiental (CADRI) junto a CETESB, devendo observar todas as normas emitidas por este órgão no que se 

refere ao encaminhamento de resíduos industriais a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento 

ou disposição final, licenciados ou autorizados pela CETESB; 

                                                                CONDIÇÕES GERAIS:  

- Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens o interessado deverá ser capacitado para 

contratar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar 

do leilão. 

 - Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a 

Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal 

e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e 

Serviços. 

- O LEILOEIRO poderá, de comum acordo com a FORD, separar, reunir ou retirar qualquer lote do Leilão; 

- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo ser previamente inspecionados nos 

locais de origem, pelos interessados, bem como através de fotos, filmes e amostras, exibidos no local da 

realização do Leilão. As reclamações ou desistências posteriores à arrematação não serão aceitas por parte 

da FORD; 

- Os materiais serão vendidos um a um ou em lotes, a quem oferecer maior lance, reservando-se à FORD o 

direito de não liberar os bens que não atingirem os preços mínimos de venda; 



- Somente poderão participar do Leilão os Arrematantes cadastrados, antecipadamente, perante o 

LEILOEIRO; 

- No ato da compra em Leilão, o Arrematante e o LEILOEIRO assinarão o Termo de Arrematação com as 

Condições de Venda, devendo o Arrematante fornecer todas as informações solicitadas pela FORD ou pelo 

LEILOEIRO; 

- Não será permitida, em hipótese nenhuma, a troca de nome do Arrematante, sem que haja justificativas 

colocadas através do LEILOEIRO e aceitas pela FORD; 

- As despesas e outros encargos decorrentes da venda, carregamento, transporte, entre outras, serão de 

inteira responsabilidade do Arrematante; 

- A desmontagem, carregamento e tranporte dos materiais e equipamentos serão por conta e risco dos 

Arrematantes, observadas as normas de segurança da FORD, sendo proibida a transformação dos bens no 

interior do estabelecimento da FORD e de acordo com a logística de retirada dos bens elaborado por esta 

última; 

- Para os bens acondicionados em tambores, sacos, etc., fica incluso no preço do material, o valor 

correspondente ao vasilhame. Eventuais exceções serão comunicadas no dia do leilão, ou mencionadas no 

catálogo do loteamento; 

- O LEILOEIRO poderá incluir as suas condições de venda para o Arrematante, desde de que as submeta 

previamente à aprovação da FORD; 

- No ato da arrematação do Produto, os Arrematantes pagarão 30% (trinta por cento) como sinal da compra, 

mais 5% (cinco por cento) do total, a título de comissão do LEILOEIRO e os restantes 70% (setenta por cento) 

serão pagos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à arrematação, no escritório do LEILOEIRO 

estabelecido à Rua Quatá, 733 – Vila Olímpia – São Paulo, em cheque administrativo ou ordem de 

pagamento;  

- Caso o pagamento não seja efetuado pelo Arrematante nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à 

arrematação, este perderá o valor do sinal e da comissão. O valor referente ao sinal deverá ser depositado na 

conta corrente da  FORD e, o valor relativo à comissão de 5% não será devolvido pelo LEILOEIRO ao 

Arrematante; 

- À FORD fica reservado o direito de retirar do Leilão, qualquer material  que seja solicitado para fins internos, 

até o momento do início deste; 

- O pagamento dos tributos e demais encargos fiscais, acrescidos, se for o caso, de penalidades pecuniárias, 

devidos em razão da compra, serão de exclusiva responsabilidade do sujeito passivo, assim definido na 

legislação tributária em vigor; 

- Os empregados da FORD não poderão participar do leilão como Arrematantes; 

- É de exclusiva e integral responsabilidade do Arrematante o envio dos dados necessários para faturamento 

dos produtos arrematados no leilão, devendo apresentar documentos válidos e em situação regular junto aos 

órgãos competentes; 

- O lance condicional se aceito pelo LEILOEIRO, não implicará em obrigação por parte da FORD em liberar o 

lote pelo valor condicional, não podendo o Arrematante desistir do lance efetuado, devendo este aguardar até 

a liberação ou não do condicional. Caso o lance condicional seja liberado, deverá o Arrematante efetuar o 

pagamento em 24 horas; 



- A FORD reserva para si, o direito de não entregar os bens, no todo ou em parte, em razão de força maior ou 

caso fortuito, sem que esse fato dê direito ao Arrematante a qualquer tipo de pagamento ou indenização; 

- Para os bens sujeitos a pesagem, prevalecerá o peso indicado pela balança da FORD; 

- O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação da empresa vendedora constante do 

bem arrematado. 

- Os Arrematantes assumirão toda responsabilidade por danos causados a terceiros ou ao Meio Ambiente em 

decorrência da má utilização, manuseio ou descarte dos produtos adquiridos; 

- Todas as mercadorias, peças e equipamentos vendidos no leilão, mesmo os de fabricação da FORD, não 

possuem garantia de fabricação;  

- O Arrematante declara, neste ato, que não utilizará em hipótese alguma a marca Ford seja a que título for, 

obrigando-se, ainda, a destruir todo e qualquer material que contenha a marca Ford.  O arrematante deverá 

descaracterizar toda e qualquer identificação da FORD constante do bem arrematado.  

- Processar e dar destino adequado aos produtos adquiridos no leilão, isentando a FORD de qualquer 

responsabilidade legal ou ambiental, a partir da data de entrega E/OU retirada. 

- Utilizar veículos para a retirada dos produtos em bom estado de conservação. Os produtos deverão ser 

pesados nas dependências da FORD antes de serem retirados pela Arrematante; 

- Cumprirá integralmente com as normas internas de segurança e meio ambiente expedidas pela FORD, 

referente à permanência de terceiros nas instalações da FORD, bem como, no que  diz respeito à circulação 

de veículos no interior do Estabelecimento;  

- Responsabilizar-se-á pelos danos de qualquer natureza, decorrentes de acidentes no estabelecimento da 

FORD, ocasionados por veículos de sua propriedade, por empregados ou pelas empresas contratadas que 

estejam a seu serviço; 

- O casos omissos serão regidos pela legislação brasileira pertinente, obedecendo o que dispõe o Decreto 

Federal nº 21.981/32 e Instrução Normativa nº 113/10 da DNRC e posteriores alterações, os quais regulam a 

profissão de leiloeiro. 

 

VENDA DE PNEUS PROVENIENTES DA DESMONTAGEM DE VEÍCULOS 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

- Para participação do leilão o Arrematante deverá ser devidamente inscrito no Cadastro Técnico Federal 

(CTF) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), bem como 

cumprir, integralmente, todas as obrigações descritas na Resolução CONAMA nº 416/2009, inlcuindo, mas 

não se limitando a dar a destinação adequada aos pneus inservíveis de acordo com o órgão ambiental 

competente. 

                                                                 CONDIÇÕES GERAIS:  

- Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens o interessado deverá ser capacitado para 

contratar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar 

do leilão. 

- Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a 

Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal 



e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e 

Serviços. 

- O LEILOEIRO poderá, de comum acordo com a FORD, separar, reunir ou retirar qualquer lote do Leilão; 

- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo ser previamente inspecionados nos 

locais de origem, pelos interessados, bem como através de fotos, filmes e amostras, exibidos no local da 

realização do Leilão. As reclamações ou desistências posteriores à arrematação não serão aceitas por parte 

da FORD; 

- Os materiais serão vendidos um a um ou em lotes, a quem oferecer maior lance, reservando-se à FORD o 

direito de não liberar os bens que não atingirem os preços mínimos de venda; 

- Somente poderão participar do Leilão os Arrematantes cadastrados, antecipadamente, perante o 

LEILOEIRO; 

- No ato da compra em Leilão, o Arrematante e o LEILOEIRO assinarão o Termo de Arrematação com as 

Condições de Venda, devendo o Arrematante fornecer todas as informações solicitadas pela FORD ou pelo 

LEILOEIRO; 

- Não será permitida, em hipótese nenhuma, a troca de nome do Arrematante, sem que haja justificativas 

colocadas através do LEILOEIRO e aceitas pela FORD; 

- As despesas e outros encargos decorrentes da venda, carregamento, transporte, entre outras, serão de 

inteira responsabilidade do Arrematante; 

- A desmontagem, carregamento e tranporte dos materiais e equipamentos serão por conta e risco dos 

Arrematantes, observadas as normas de segurança da FORD, sendo proibida a transformação dos bens no 

interior do estabelecimento da FORD e de acordo com a logística de retirada dos bens elaborado por esta 

última; 

- Para os bens acondicionados em tambores, sacos, etc., fica incluso no preço do material, o valor 

correspondente ao vasilhame. Eventuais exceções serão comunicadas no dia do leilão, ou mencionadas no 

catálogo do loteamento; 

- O LEILOEIRO poderá incluir as suas condições de venda para o Arrematante, desde de que as submeta 

previamente à aprovação da FORD; 

- No ato da arrematação do Produto, os Arrematantes pagarão 30% (trinta por cento) como sinal da compra, 

mais 5% (cinco por cento) do total, a título de comissão do LEILOEIRO e os restantes 70% (setenta por cento) 

serão pagos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à arrematação, no escritório do LEILOEIRO 

estabelecido à Rua Quatá, 733 – Vila Olímpia – São Paulo, em cheque administrativo ou ordem de 

pagamento; 

- Caso o pagamento não seja efetuado pelo Arrematante nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à 

arrematação, este perderá o valor do sinal e da comissão. O valor referente ao sinal deverá ser depositado na 

conta corrente da  FORD e, o valor relativo à comissão de 5% não será devolvido pelo LEILOEIRO ao 

Arrematante; 

- À FORD fica reservado o direito de retirar do Leilão, qualquer material  que seja solicitado para fins internos, 

até o momento do início deste; 



- O pagamento dos tributos e demais encargos fiscais, acrescidos, se for o caso, de penalidades pecuniárias, 

devidos em razão da compra, serão de exclusiva responsabilidade do sujeito passivo, assim definido na 

legislação tributária em vigor; 

- Os empregados da FORD não poderão participar do leilão como Arrematantes; 

- É de exclusiva e integral responsabilidade do Arrematante o envio dos dados necessários para faturamento 

dos produtos arrematados no leilão, devendo apresentar documentos válidos e em situação regular junto aos 

órgãos competentes; 

- O lance condicional se aceito pelo LEILOEIRO, não implicará em obrigação por parte da FORD em liberar o 

lote pelo valor condicional, não podendo o Arrematante desistir do lance efetuado, devendo este aguardar até 

a liberação ou não do condicional. Caso o lance condicional seja liberado, deverá o Arrematante efetuar o 

pagamento em 24 horas; 

- A FORD reserva para si, o direito de não entregar os bens, no todo ou em parte, em razão de força maior ou 

caso fortuito, sem que esse fato dê direito ao Arrematante a qualquer tipo de pagamento ou indenização; 

- Para os bens sujeitos a pesagem, prevalecerá o peso indicado pela balança da FORD; 

- O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação da empresa vendedora constante do 

bem arrematado. 

- Os Arrematantes assumirão toda responsabilidade por danos causados a terceiros ou ao Meio Ambiente em 

decorrência da má utilização,  manuseio ou descarte dos produtos adquiridos; 

- Todas as mercadorias, peças e equipamentos vendidos no leilão, mesmo os de fabricação da FORD, não 

possuem garantia de fabricação; 

- O Arrematante declara, neste ato, que não utilizará em hipótese alguma a marca Ford seja a que título for, 

obrigando-se, ainda, a destruir todo e qualquer material que contenha a marca Ford.  O arrematante deverá 

descaracterizar toda e qualquer identificação da FORD constante do bem arrematado. 

- Processar e dar destino adequado aos produtos adquiridos no leilão, isentando a FORD de qualquer 

responsabilidade legal ou ambiental, a partir da data de entrega E/OU retirada. 

- Utilizar veículos para a retirada dos produtos em bom estado de conservação. Os produtos deverão ser 

pesados nas dependências da FORD antes de serem retirados pela Arrematante; 

- Cumprirá integralmente com as normas internas de segurança e meio ambiente expedidas pela FORD, 

referente à permanência de terceiros nas instalações da FORD, bem como, no que  diz respeito à circulação 

de veículos no interior do Estabelecimento;  

- Responsabilizar-se-á pelos danos de qualquer natureza, decorrentes de acidentes no estabelecimento da 

FORD, ocasionados por veículos de sua propriedade, por empregados ou pelas empresas contratadas que 

estejam a seu serviço; 

- O casos omissos serão regidos pela legislação brasileira pertinente, obedecendo o que dispõe o Decreto 

Federal nº 21.981/32 e Instrução Normativa nº 113/10 da DNRC e posteriores alterações, os quais regulam a 

profissão de leiloeiro. 

 

VENDA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

- Os bens serão vendidos no estado de conservação e na condição em que se encontram; 



- Os referidos bens não terão garantia de qualquer natureza;  

- O Arrematante declara que ja promoveu todos os exames e vistorias dos materiais de acordo com os dias, 

horário e local determinado no catálogo e edital, e aceita adquirí-los isentando a FORD e o LEILOEIRO de 

quaisquer responsabilidades, inclusive por vícios ou defeitos ocultos ou não, renunciando a qualquer direito ou 

ação. 

- O Arrematante deverá obrigatoriamente obter o Certificado de Movimentação de  Resíduos de Interesse 

Ambiental (CADRI) junto a CETESB, devendo observar todas as normas emitidas por este órgão no que se 

refere ao encaminhamento de resíduos industriais a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento 

ou disposição final, licenciados ou autorizados pela CETESB; 

                                                             CONDIÇÕES GERAIS:  

- Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens o interessado deverá ser capacitado para 

contratar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar 

do leilão. 

 - Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a 

Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal 

e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e 

Serviços. 

- O LEILOEIRO poderá, de comum acordo com a FORD, separar, reunir ou retirar qualquer lote do Leilão; 

- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo ser previamente inspecionados nos 

locais de origem, pelos interessados, bem como através de fotos, filmes e amostras, exibidos no local da 

realização do Leilão. As reclamações ou desistências posteriores à arrematação não serão aceitas por parte 

da FORD; 

- Os materiais serão vendidos um a um ou em lotes, a quem oferecer maior lance, reservando-se à FORD o 

direito de não liberar os bens que não atingirem os preços mínimos de venda; 

- Somente poderão participar do Leilão os Arrematantes cadastrados, antecipadamente, perante o 

LEILOEIRO; 

- No ato da compra em Leilão, o Arrematante e o LEILOEIRO assinarão o Termo de Arrematação com as 

Condições de Venda, devendo o Arrematante fornecer todas as informações solicitadas pela FORD ou pelo 

LEILOEIRO; 

- Não será permitida, em hipótese nenhuma, a troca de nome do Arrematante, sem que haja justificativas 

colocadas através do LEILOEIRO e aceitas pela FORD; 

- As despesas e outros encargos decorrentes da venda, carregamento, transporte, entre outras, serão de 

inteira responsabilidade do Arrematante; 

- A desmontagem, carregamento e tranporte dos materiais e equipamentos serão por conta e risco dos 

Arrematantes, observadas as normas de segurança da FORD, sendo proibida a transformação dos bens no 

interior do estabelecimento da FORD e de acordo com a logística de retirada dos bens elaborado por esta 

última; 

- Para os bens acondicionados em tambores, sacos, etc., fica incluso no preço do material, o valor 

correspondente ao vasilhame. Eventuais exceções serão comunicadas no dia do leilão, ou mencionadas no 

catálogo do loteamento; 



- O LEILOEIRO poderá incluir as suas condições de venda para o Arrematante, desde de que as submeta 

previamente à aprovação da FORD; 

- No ato da arrematação do Produto, os Arrematantes pagarão 30% (trinta por cento) como sinal da compra, 

mais 5% (cinco por cento) do total, a título de comissão do LEILOEIRO e os restantes 70% (setenta por cento) 

serão pagos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à arrematação, no escritório do LEILOEIRO 

estabelecido à Rua Quatá, 733 – Vila Olímpia – São Paulo, em cheque administrativo ou ordem de 

pagamento; 

- Caso o pagamento não seja efetuado pelo Arrematante nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à 

arrematação, este perderá o valor do sinal e da comissão. O valor referente ao sinal deverá ser depositado na 

conta corrente da  FORD e, o valor relativo à comissão de 5% não será devolvido pelo LEILOEIRO ao 

Arrematante; 

- À FORD fica reservado o direito de retirar do Leilão, qualquer material  que seja solicitado para fins internos, 

até o momento do início deste; 

- O pagamento dos tributos e demais encargos fiscais, acrescidos, se for o caso, de penalidades pecuniárias, 

devidos em razão da compra, serão de exclusiva responsabilidade do sujeito passivo, assim definido na 

legislação tributária em vigor; 

- Os empregados da FORD não poderão participar do leilão como Arrematantes; 

- É de exclusiva e integral responsabilidade do Arrematante o envio dos dados necessários para faturamento 

dos produtos arrematados no leilão, devendo apresentar documentos válidos e em situação regular junto aos 

órgãos competentes; 

- O lance condicional se aceito pelo LEILOEIRO, não implicará em obrigação por parte da FORD em liberar o 

lote pelo valor condicional, não podendo o Arrematante desistir do lance efetuado, devendo este aguardar até 

a liberação ou não do condicional. Caso o lance condicional seja liberado, deverá o Arrematante efetuar o 

pagamento em 24 horas; 

- A FORD reserva para si, o direito de não entregar os bens, no todo ou em parte, em razão de força maior ou 

caso fortuito, sem que esse fato dê direito ao Arrematante a qualquer tipo de pagamento ou indenização; 

- Para os bens sujeitos a pesagem, prevalecerá o peso indicado pela balança da FORD; 

- O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação da empresa vendedora constante do 

bem arrematado. 

- Os Arrematantes assumirão toda responsabilidade por danos causados a terceiros ou ao Meio Ambiente em 

decorrência da má utilização , ou manuseio ou descarte dos produtos adquiridos; 

- Todas as mercadorias, peças e equipamentos vendidos no leilão, mesmo os de fabricação da FORD, não 

possuem garantia de fabricação; 

- O Arrematante declara, neste ato, que não utilizará em hipótese alguma a marca Ford seja a que título for, 

obrigando-se, ainda, a destruir todo e qualquer material que contenha a marca Ford.  O arrematante deverá 

descaracterizar toda e qualquer identificação da FORD constante do bem arrematado. 

- Processar e dar destino adequado aos produtos adquiridos no leilão, isentando a FORD de qualquer 

responsabilidade legal ou ambiental, a partir da data de entrega E/OU retirada. 

- Utilizar veículos para a retirada dos produtos em bom estado de conservação. Os produtos deverão ser 

pesados nas dependências da FORD antes de serem retirados pela Arrematante; 



- Cumprirá integralmente com as normas internas de segurança e meio ambiente expedidas pela FORD, 

referente à permanência de terceiros nas instalações da FORD, bem como, no que  diz respeito à circulação 

de veículos no interior do Estabelecimento;  

- Responsabilizar-se-á pelos danos de qualquer natureza, decorrentes de acidentes no estabelecimento da 

FORD, ocasionados por veículos de sua propriedade, por empregados ou pelas empresas contratadas que 

estejam a seu serviço; 

- O casos omissos serão regidos pela legislação brasileira pertinente, obedecendo o que dispõe o Decreto 

Federal nº 21.981/32 e Instrução Normativa nº 113/10 da DNRC e posteriores alterações, os quais regulam a 

profissão de leiloeiro. 

 

VENDA DE SUCATA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA DESMONTAGEM DE 

VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

- Os bens serão vendidos no estado de conservação e na condição em que se encontram; 

- As sucatas objeto do leilão poderão já ter sido gerados ou a gerar no período estabelecido no edital; 

- A FORD reserva para si o direito de não entregar os bens no todo ou em parte em razão da falta de geração 

ou por motivo de força maior, sem que o Arrematante tenha direito a qualquer tipo de pagamento ou 

indenização; 

- No ato da arrematação será efetuado pagamento de caução a ser calculada com base nos volumes 

estipulados, mencionados no catálogo de loteamento, a qual será creditada à FORD; 

- Os materiais a gerar serão retirados conforme descrição dos lotes. 

- Os Arrematantes deverão fornecer caçambas nas quantidades necessárias para a boa movimentação 

interna dos materiais gerados e equipamentos necessários para o bom desempenho dos carregadores; 

- O Arrematante deverá obrigatoriamente obter o Certificado de Movimentação de de Resíduos de Interesse 

Ambiental (CADRI) junto a CETESB, devendo observar todas as normas emitidas por este órgão no que se 

refere ao encaminhamento de resíduos industriais a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento 

ou disposição final, licenciados ou autorizados pela CETESB; 

- Cumprir integralmente todas as normas ambientais vigentes, inlcuindo, mas não se limitando a retirada, 

transporte, armazenamento e destinação final das referidas sucatas, isentando a FORD de quaisquer 

responsabilidade seja de natureza civil ou criminal, a partir do momento da retirada do material do 

estabelecimento da FORD. 

- O Comprador declara, sob penas da lei, que toda " Sucata de Materiais provenientes da desmontagem de 

veiculos, maquinas e equipamentos diversos " adquirida da FORD, será imediatamente destruída pelo 

Comprador. Tais sucatas poderão ser vendidas pelo Comprador, apenas e tão somente, após a sua integral 

destruição e na condição de matéria-prima.  

- O Comprador não poderá, antes de destruir as referidas " Sucatas ", transferir a posse ou a propriedade 

parcial ou total destas a  terceiros, não devendo permitir que, por qualquer forma, seja elas utilizadas na forma 

original em prejuízo a FORD, assumindo, assim, toda e qualquer responsabilidade na reparação de prejuízos 

resultantes de indenizações por perdas e danos e/ou qualquer outra em decorrência da inobservância do ora 

avençado.  



 

                                                              CONDIÇÕES GERAIS:  

- Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens o interessado deverá ser capacitado para 

contratar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar 

do leilão. 

 - Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a 

Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal 

e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e 

Serviços. 

- O LEILOEIRO poderá, de comum acordo com a FORD, separar, reunir ou retirar qualquer lote do Leilão; 

- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, podendo ser previamente inspecionados nos 

locais de origem, pelos interessados, bem como através de fotos, filmes e amostras, exibidos no local da 

realização do Leilão. As reclamações ou desistências posteriores à arrematação não serão aceitas por parte 

da FORD; 

- Os materiais serão vendidos um a um ou em lotes, a quem oferecer maior lance, reservando-se à FORD o 

direito de não liberar os bens que não atingirem os preços mínimos de venda; 

- Somente poderão participar do Leilão os Arrematantes cadastrados, antecipadamente, perante o 

LEILOEIRO; 

- No ato da compra em Leilão, o Arrematante e o LEILOEIRO assinarão o Termo de Arrematação com as 

Condições de Venda, devendo o Arrematante fornecer todas as informações solicitadas pela FORD ou pelo 

LEILOEIRO; 

- Não será permitida, em hipótese nenhuma, a troca de nome do Arrematante, sem que haja justificativas 

colocadas através do LEILOEIRO e aceitas pela FORD; 

- As despesas e outros encargos decorrentes da venda, carregamento, transporte, entre outras, serão de 

inteira responsabilidade do Arrematante; 

- A desmontagem, carregamento e tranporte dos materiais e equipamentos serão por conta e risco dos 

Arrematantes, observadas as normas de segurança da FORD, sendo proibida a transformação dos bens no 

interior do estabelecimento da FORD e de acordo com a logística de retirada dos bens elaborado por esta 

última; 

- Para os bens acondicionados em tambores, sacos, etc., fica incluso no preço do material, o valor 

correspondente ao vasilhame. Eventuais exceções serão comunicadas no dia do leilão, ou mencionadas no 

catálogo do loteamento; 

- O LEILOEIRO poderá incluir as suas condições de venda para o Arrematante, desde de que as submeta 

previamente à aprovação da FORD; 

- No ato da arrematação do Produto, os Arrematantes pagarão 30% (trinta por cento) como sinal da compra, 

mais 5% (cinco por cento) do total, a título de comissão do LEILOEIRO e os restantes 70% (setenta por cento) 

serão pagos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à arrematação, no escritório do LEILOEIRO 

estabelecido à Rua Quatá, 733 – Vila Olímpia – São Paulo, em cheque administrativo ou ordem de 

pagamento;  



- Caso o pagamento não seja efetuado pelo Arrematante nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes à 

arrematação, este perderá o valor do sinal e da comissão. O valor referente ao sinal deverá ser depositado na 

conta corrente da  FORD e, o valor relativo à comissão de 5% não será devolvido pelo LEILOEIRO ao 

Arrematante; 

- À FORD fica reservado o direito de retirar do Leilão, qualquer material  que seja solicitado para fins internos, 

até o momento do início deste; 

- O pagamento dos tributos e demais encargos fiscais, acrescidos, se for o caso, de penalidades pecuniárias, 

devidos em razão da compra, serão de exclusiva responsabilidade do sujeito passivo, assim definido na 

legislação tributária em vigor; 

- Os empregados da FORD não poderão participar do leilão como Arrematantes; 

- É de exclusiva e integral responsabilidade do Arrematante o envio dos dados necessários para faturamento 

dos produtos arrematados no leilão, devendo apresentar documentos válidos e em situação regular junto aos 

órgãos competentes; 

- O lance condicional se aceito pelo LEILOEIRO, não implicará em obrigação por parte da FORD em liberar o 

lote pelo valor condicional, não podendo o Arrematante desistir do lance efetuado, devendo este aguardar até 

a liberação ou não do condicional. Caso o lance condicional seja liberado, deverá o Arrematante efetuar o 

pagamento em 24 horas; 

- A FORD reserva para si, o direito de não entregar os bens, no todo ou em parte, em razão de força maior ou 

caso fortuito, sem que esse fato dê direito ao Arrematante a qualquer tipo de pagamento ou indenização; 

- Para os bens sujeitos a pesagem, prevalecerá o peso indicado pela balança da FORD; 

- O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação da empresa vendedora constante do 

bem arrematado. 

- Os Arrematantes assumirão toda responsabilidade por danos causados a terceiros ou ao Meio Ambiente em 

decorrência da má utilização,  manuseio ou descarte dos produtos adquiridos; 

- Todas as mercadorias, peças e equipamentos vendidos no leilão, mesmo os de fabricação da FORD, não 

possuem garantia de fabricação; 

- O Arrematante declara, neste ato, que não utilizará em hipótese alguma a marca Ford seja a que título for, 

obrigando-se, ainda, a destruir todo e qualquer material que contenha a marca Ford.  O arrematante deverá 

descaracterizar toda e qualquer identificação da FORD constante do bem arrematado. 

- Processar e dar destino adequado aos produtos adquiridos no leilão, isentando a FORD de qualquer 

responsabilidade legal ou ambiental, a partir da data de entrega E/OU retirada. 

- Utilizar veículos para a retirada dos produtos em bom estado de conservação. Os produtos deverão ser 

pesados nas dependências da FORD antes de serem retirados pela Arrematante; 

- Cumprirá integralmente com as normas internas de segurança e meio ambiente expedidas pela FORD, 

referente à permanência de terceiros nas instalações da FORD, bem como, no que  diz respeito à circulação 

de veículos no interior do Estabelecimento;  

- Responsabilizar-se-á pelos danos de qualquer natureza, decorrentes de acidentes no estabelecimento da 

FORD, ocasionados por veículos de sua propriedade, por empregados ou pelas empresas contratadas que 

estejam a seu serviço; 



- O casos omissos serão regidos pela legislação brasileira pertinente, obedecendo o que dispõe o Decreto 

Federal nº 21.981/32 e Instrução Normativa nº 113/10 da DNRC e posteriores alterações, os quais regulam a 

profissão de leiloeiro 

 

 

 

 

 

CADASTRAMENTO NO “IBAMA” PARA COMPRA DE PNEUS 

Requisitos para participação dos leilões de pneus, em atendimento  a legislação CONAMA 

416/2009.  Empresas devem se cadastrar no site do IBAMA www.ibama.gov.br   

• Cadastro Técnico Federal (CTF)   

• Categoria: “ Serviços de Utilidade” –“ Destinação de Pneumáticos”  

• Preencher todos os campos do cadastro    

• Apresentar trimestralmente o certificado de regularidade do Ibama-enviar via e-mail    

Antes do próximo leilão, enviar o número de registro do cadastro técnico federal para os seguintes 

e-mails: 

fcosta@milanleiloes.com.br 

fcosta@ford.com 

  

OBS.: (TODOS OS MATERIAIS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO) 

mailto:fcosta@ford.com

