GERÊNCIA DE LEILÕES
MANUAL LEILÃO ONLINE – DETRAN/RO

CADASTRO DE ARREMATANTE
1º Passo: Digite no navegador ou copie o link abaixo. Informe CPF e clique em VALIDAR.
https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/Login/Cpf

DESBLOQUEAR CONTA
1º Passo: Digite em seu navegador ou copie o link abaixo. Clique em “esqueci minha senha”.
https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/Login

2º Passo: Informe endereço de e‐mail válido.

2º Passo: Informe seu CPF e Data de Nascimento e ENVIAR.

3º Passo: Crie uma senha com no mínimo 8 caracteres de acordo com os critérios: uma letra

3º Passo: Vá em seu e‐mail e abra a mensagem que o DETRAN enviou, clique em “Cadastrar nova

maiúscula, uma minúscula, número e símbolo.

senha.
Crie uma senha com no mínimo 8 caracteres de acordo com os critérios: uma letra maiúscula, uma

Exemplo de senha: Fulano@123

minúscula, número e símbolo. Após, clique em “ok, ir para o início”.

4º Passo: Em seu navegador de e‐mail, abra a mensagem que o DETRAN enviou e clique no link

Exemplo de senha: Fulano@123

“ATIVAR CONTA” para dar continuidade no cadastro.
4º Passo: Na tela login, informe CPF e Nova Senha. Assim, seu acesso será desbloqueado.
5º Passo: Preencha os dados corretamente, informando CPF, RG e endereço e clique em GRAVAR.

6º Passo: Envie foto de um comprovante de endereço em seu nome, de pai ou mãe com prazo

MINHA CONTA

máximo de 90 dias e clique em gravar.

MEUS LANCES:
OBS: O sistema aceita o tamanho da foto com no máximo 3MB, caso ocorra erro ao enviar a

Todos os lances ofertados (vencedor e não vencedor).

foto, diminua a resolução da imagem.
Caso não tenha nenhum comprovante de endereço em seu nome, faz‐se necessário uma
declaração de endereço reconhecida em cartório.

Envie foto da frente do RG ou CNH e clique em GRAVAR. Envie foto do verso do RG ou CNH e

MINHAS ARREMATAÇÕES:
Somente os lances vencedores.

clique em GRAVAR. Após, clique em AGUARDAR APROVAÇÃO.
ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO O ENVIO DOS 3 TIPOS DE DOCUMENTOS.

Contato das Comissões de Leilão ‐ Porto Velho: 3226‐6233/ Ji Paraná: 3422‐0987/ Ariquemes: 3516‐2406/ Cacoal: 3443‐2772 (gerlei@detran.ro.gov.br)

