Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Termo de Responsabilidade
Transferência dos documentos e débitos, de transporte sem
documentação devida e declaração sobre o estado e conservação do
veículo abaixo:
Empresa:
Veículo:
Marca
Ano
Fab.
N°
Comitente

Modelo
Ano
Mod.

Placa

Chassi

Cor

Leilão

Lote

- Como arrematante do veículo acima descrito, declaro ao Comitente Vendedor
sob as penas da lei, que estou ciente que não poderei circular com o referido veículo ou
passar a terceiro sem estar com os documentos formalmente transferidos para meu nome
no orgão de fiscalização de trânsito, assumindo ônus necessário, fazendo inclusive, se
necessário for, a vistoria veicular nas oficinas autorizadas pelo INMETRO. Assumo
expressamente a partir dessa data, toda e qualquer responsabilidade civil e criminal por
quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação
movida pelos mesmos que envolva o referido veículo, desde a retirada do bem do pátio
do leiloeiro.
Em caso de infrações e impostos/taxas/licenciamento e etc que vem a gerar ou
cometidas, bem como se houver necessidade de remarcação/regravação de números
de identificação no veículo junto aos órgãos de trânsito, assumo responsabilidade
pecuniária, criminal e documental como também autorizo desde já que a pontuação
punitiva por infrações de agora em diante cometidas, que seja direcionada para o
prontuário da minha habilitação. Se o comitente vendedor sofrer alguma penalidade ou
condenação, judicial ou administrativa, envolvendo o veículo arrematado e em período
posterior à retirada do bem do pátio, desde já, reconheço minha responsabilidade em
ressarcir o comitente vendedor de todos os danos que vier a arcar.
2
- Declaro para todos os fins e feitos, que tenho conhecimento das normas
publicadas no edital e divulgadas no catálogo próprio e de ter examinado detidamente
o bem descrito, tendo pleno conhecimento de que o referido veículo foi recuperado de
financiamento / sinistro, é usado, não foi revisado, recondicionado e não está em período
de garantia do fabricante, considerando portanto, esta aquisição no estado e
conservação em que se encontra. Declaro estar ciente de que o proprietário não se
enquadra na condição de fornecedor, intermediário ou comerciante, ficando eximido,
assim, de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos ocultos do bem alienado, nos
termos do artigo 1102 do Código Civil Brasileiro, como também por indenizações, trocas,
consertos e compensações financeiras em qualquer hipótese, ficando esclarecido
também, que durante o dia aberto para visitação, tive ampla oportunidade de contar
com a assessoria de técnicos de minha confiança para observação do bem, objeto da
presente declaração.
3
- Tenho ciência de todos os débitos existentes sobre multas de qualquer espécie
ou atraso de IPVA que constam no catálogo próprio, recibo de arrematação.
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Comprador:
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social
Nacionalidade

Estado Civil

Profissão/Atividade

RG/Inscr.Est.

CNH

Fone

Endereço

CEP

Cidade

UF

Caso o comprador for Pessoa Jurídica, preencher o quadro abaixo com os dados do
representante:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social

Deverá juntar a esta, a cópia dos seguinte documentos:
Comprador pessoa física: CPF / RG / CNH / Comprovante de residência

Comprador pessoa jurídica: CNPJ / Contrato Social e CPF / RG /
CNH / Comprovante de residência do representante

Para maior clareza, firmo o presente
São Paulo ,___ de

de

.

Assinatura do Arrematante
Só serão liberadas a nota e documento do veículo com esta via devidamente preenchida e
com firma reconhecida, mais uma cópia simples da mesma

