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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE VENDA DIRETA DE VEÍCULO 

 

PEDIDO Nº 209938 

PROCESSO Nº 11140/2021 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Venda direta de veículo usado, conforme especificações abaixo: 

 

Item Descrição Valor de venda 

 

 

 

 

 
1 

Marca/modelo: Fiat/Uno Mille Way Economiy 1.0 

 

Ano/Modelo: 2013/2013 

 Placa: OPG-7880 

Renavam: 00509085180 

Chassi: 9BD15844AD6802192  

Combustível: Alcool/Gasolina  

Cor: Cinza 

Portas: 4 portas 

Quilometragem 167.019 km 

 

 

 

 

R$ 13.000,00 

(Treze mil reais) 

1.2. O veículo a que se refere ao item 1 será vendido no estado e condições em que se 
encontra, não cabendo, pois, a respeito dele, qualquer reclamação posterior quanto as suas 
qualidades intrínsecas ou extrínsecas, inclusive em relação a sua documentação. 

1.3. As imagens do veículo se encontram no anexo II deste documento. 

 

2. DA VISITA PÚBLICA AO VEÍCULO 

2.1. A visitação pública ao veículo ocorrerá das 08:30 às 11:30 e das 14:00 as 16:30h, na 
Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE – Ed. Sede, s/n, Campus Universitário - Viçosa/MG, 
devendo a visita ser agendada com Tiago por meio do telefone: (31) 3899-7425. 

2.2. Em  atendimento  às  recomendações  das autoridades  de  saúde,  as  visitas  serão  
limitadas  a  1  (um)  visitante  por  vez,  durante  as quais os visitantes deverão:   

3.2.1.  Manter  a  distância  mínima  de  2  (dois)  metros  entre  os  presentes  no  local  
de vistoria. 

3.2.2. Utilizar máscaras de proteção e álcool gel ou álcool 70% (setenta por cento).  

 

3. DA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE   

3.1. Os interessados em comprar o veículo deverão enviar os dados pessoais/institucionais 
conforme modelos de propostas constantes no anexo I, por meio de mensagem enviada 
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para o whatsap (31) 3899-7354 ou para o email monica.araujo@funarbe.org.br ou na forma 
física entregue na sede da Funarbe. 

3.2. O veículo será vendido para o primeiro comprador (a) que confirmar a compra por 
qualquer um dos meios citados acima. 

3.3. Caso haja mais de um interessado, com manifestação ao mesmo tempo, o critério de 
desempate será por sorteio na presença destes. 

 

4. DAS DÚVIDAS 

4.1. As dúvidas deverão ser direcionadas à Mônica por meio do telefone (31) 3899-7354. 

 

5. DA ENTREGA DO VEÍCULO 

5.1. O arrematante deverá apresentar o comprovante de depósito, junto às cópias dos 
seguintes documentos para o preenchimento do CRV ( Certificado do Registro do Veículo): 

a) No caso de pessoa física: Carteira de Idenidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e comprovante de residência. 

b) No caso de pessoa jurídica:  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e sua 
última atualização e documentos do representante legal da empresa: carteira de 
idenidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), e comprovante de residência.  

5.2. A entrega do veículo arrematado será realizada após a assinatura do recibo no cartório 
de ambas as partes (Funarbe e arrematante), para que seja efetuada a comunicação de 
venda. 

5.3. Ficará por conta e responsabilidade do comprador a retirada e o traslado do veículo, 
bem como a transferência de propriedade do veículo, sua regularização documental junto 
ao DETRAN dentro do prazo legal, inclusive o pagamento de IPVA proporcional, incidente 
sobre o veículo no ato da transferência, bem como outras taxas, caso devidas.  

 

 

Viçosa 30 de julho de 2021. 
Mônica Cristina Varizzi Araujo 

  

mailto:monica.araujo@funarbe.org.br
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ANEXO I   

 

MODELO DE PROPOSTA PESSOA FÍSICA 

Nome do proponente:_______________________________________________________ 

RG: ________________________________CPF:________________________________   

Endereço:____________________________Nº____Bairro:_________________________ 

Cidade:______________________________________Estado:______________________ 

Telefone:_____________________ E-mail:______________________________________ 

Descrição do Objeto: Aquisição de veículo usado Marca/modelo: Fiat/Uno Mille Way 

Economiy 1.0, ano/modelo: 2013/2013, placa: opg-7880, renavam: 00509085180, chassi: 

9bd15844ad6802192, combustível: alcool/gasolina, cor: cinza, portas: 4 portas, 

quilometragem 167.019 km pelo valor de r$: 13.000,00 (treze mil reais) 

 

 

 
 

 

MODELO DE PROPOSTA PESSOA JURÍDICA 

Dados da empresa 

Nome da empresa:_________________________________________________________ 

CNPJ:___________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________Nº____Bairro:_________________________ 

Cidade:______________________________________Estado:______________________ 

Telefone:_____________________ E-mail:______________________________________ 

Dados do representante legal da empresa 

Nome completo ___________________________________________________________ 

RG: ________________________________CPF:________________________________   

Endereço:____________________________Nº____Bairro:_________________________ 

Cidade:______________________________________Estado:______________________ 

Telefone:_____________________ E-mail:______________________________________ 

Descrição do Objeto: Aquisição de veículo usado Marca/modelo: Fiat/Uno Mille Way 

Economiy 1.0, ano/modelo: 2013/2013, placa: opg-7880, renavam: 00509085180, chassi: 

9bd15844ad6802192, combustível: alcool/gasolina, cor: cinza, portas: 4 portas, 

quilometragem 167.019 km pelo valor de r$: 13.000,00 (treze mil reais) 
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ANEXO II – IMAGENS DO VEÍCULO 
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