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2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO 
 

Nesta 2ª etapa temos duas situações:  
1. Veículo 0 km; 
2. Veículo Semi Novo ou Usado; 

Para aquisição de Veículo 0 km: 
 

Documento 
 

Especificação 
 Solicitação de faturamento Deverá estar assinada pelo consorciado constando os dados da 

concessionária (Razão Social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e 
contato) e dados do veículo (marca, modelo e valor) o qual cliente 
está adquirindo. Esse documento poderá ser emitido pelas Lojas 
do Magalu ou Representações Autorizadas. 

 Nota Fiscal do veículo nominal ao cliente A nota fiscal deverá constar alienação fiduciária à Luiza 
Administradora de Consórcios Ltda, nota de saída, legível e com 
data atualizada. 

 Pagamento da Taxa de Gravames Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu ou 
Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

Nota: Atenção, a nota fiscal do veículo somente deverá ser emitida após a emissão da Autorização de Faturamento enviada 
pelo Consórcio Luiza. 

Para aquisição de Veículo usado: 
 

Documento 
 

Especificação 
 Documento do veículo (CRLV) atualizado Cópia simples. Este documento é o Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV). 
 Pagamento da taxa de Gravames Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu ou 

Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

 Pagamento da taxa de Pesquisa Veicular Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu ou 
Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

 04 fotos do veículo 1 foto da frente, 1 foto da traseira, 1 foto do lado direito e 1 foto 
do lado esquerdo. Deverão estar legíveis e com possibilidade de 
verificar o nome da cidade de onde o veículo está emplacado, 
lembrando que as fotos deverão ser coloridas.  

 Carta do cliente autorizando a inclusão do 
veículo no gravames 

Esta carta é emitida pelas lojas do Magalu ou Representações 
autorizadas e deverá ser assinada pelo cliente e vendedor do 
veículo.  

Nota: Reboque, carreta e máquinas agrícolas deverão ter no máximo 05 anos de uso e estarão sujeitos à análise.  Lembrando 
que carretas e reboques serão alienadas somente em conjunto com o caminhão. 
Para veículos pesados (tais como: ônibus, caminhão, reboques, carretas e outros), máquinas agrícolas e equipamentos 
deverá ser enviado o laudo de vistoria completo de empresa especializada com parecer do vistoriador.  Atenção, não se trata 
da vistoria para transferência do veículo e sim uma vistoria de AVALIAÇÃO. A Administradora poderá solicitar esta vistoria 
para outros veículos caso necessário. 

Informações complementares sobre análise documentação do bem 
 O valor da taxa de gravame é de acordo com Estado em que o veículo será alienado. 
 Não é necessário apresentar o comprovante de pagamento da Taxa de Gravames, basta apenas realizar o pagamento em um 

dos Caixas do Magalu. 
 O ano do veículo não deverá ultrapassar 10 anos de fabricação para automóvel e motocicleta. Em relação a caminhão e 

ônibus o máximo é 20 anos de fabricação. Lembramos que reboque, carreta e máquinas agrícolas deverão ter no 
máximo 05 anos de uso e estarão sujeitos à análise.  


