
VIP GESTÃO E LOGISTICA LTDA 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CRÉDITO 

5º Leilão Detran de 2018 (COM PRAZO DE 5 ANOS) 

Prezados (as) senhores (as) ex-proprietários dos veículos objetos do Leilão 05/2018, cujos 

endereços não constam no sistema do DETRAN/MA. 

 Informa-se que depois de cumpridos todos os procedimentos previstos no art. 328 

da Lei nº 9.503/1997 – CTB c/c a Resolução nº 623/2016 - CONTRAN, promovidos pelo 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão, diretamente ou por intermédio 

desta concessionária, os veículos constantes da tabela em anexo, até então de vossas 

propriedades, foram levados a leilão público em 02/03/2018. 

Cientifica-se que a Notificação Postal não foi realizada em relação aos veículos 

listados, tendo em vista que os endereços de vossas senhorias não constam no sistema do 

DETRAN/MA, já que os veículos não foram registrados no DETRAN/MA ou estavam 

registrados em outra Unidade da Federação na época de realização do Leilão. 

Assim, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 35 da Resolução nº 623/2016-

CONTRAN, ficam todos os ex proprietários dos veículos em questão NOTIFICADOS para 

que, sendo do seu respectivo interesse, promovam, observado o prazo máximo de 5 (cinco) 

anos a contar da data do Termo de Homologação do leilão supracitado, a sua habilitação para 

liquidação e recebimento dos créditos oriundos do valor de cada arrematação, os quais terão 

descontados todos os débitos incidentes no prontuário do respectivo veículo na época da 

realização do leilão, além de outras despesas como, por exemplo, de guarda e conservação do 

bem ou mesmo de reboque, se for o caso. 

Salientamos que a habilitação deverá ser feita mediante processo administrativo 

autuado junto ao DETRAN/MA ou a quaisquer CIRETRANS/MA, através do qual será 

apurado o valor devido e que deverá ser instruído com os seguintes documentos nos termos do 

§2º do art.35 da Resolução nº 623/2016-CONTRAN: I - requerimento de retirada do saldo 

registrado com indicação da conta bancária a ser creditada; II - no caso de pessoa física, cópia 

de documento de identidade e do CPF, ou, no caso de pessoa jurídica, cópia do contrato social e 

do CNPJ;III - comprovante de quitação do financiamento anotado no registro do veículo, se for 

o caso. 

Desconsiderar a presente notificação caso já tenha iniciado o processo 

administrativo com requerimento do saldo. O valor do saldo poderá sofrer modificação durante 

sua apuração no DETRAN/MA. 

São Luís, 13 de abril de 2018 

Atenciosamente, 

VIP GESTÃO E LOGISTICA LTDA 



 

PLACA  MARCA/MODELO  CHASSI   

VALOR 

SALDO 

VALOR 

VENDA PROPRIETARIO 

S/1 EMPLAC HONDA/POP 110I  9C2JB0100GR508150 R$ 2.370,84 R$ 3.500,00 PATRICIA PIRES SOUSA 

S/1 EMPLAC 
YAMAHA/YS150 FAZER 
ED 9C6KG0660F0048347 

R$ 2.516,48 R$ 3.600,00 
ZILANIA LAGO COSTA 

S/1 EMPLAC HONDA/NXR150 BROS KS  9C2KD04309R021351 R$ 383,89 R$ 2.500,00 JACYMARA SILVA SOUSA 

S/1 EMPLAC HONDA/BIZ 125 ES 9C2JC4820DR084909 
R$ 1.672,48 R$ 3.800,00 

LEANDRO JOSE SANTOS 

DA ROCHA 

 


