
EDITAL  

CESAR AUGUSTO ARAGÃO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEPE sob o nº 384, realizará através de 
Leilão extrajudicial, a venda eletrônica do bem de propriedade do(s) Comitente(s) Vendedor(es) de um veículo CAMINHÃO 
HYUNDAI/HR HDB 2013/2014 C/ BAÚ, conforme condições abaixo descritas: 

1.0 DATA/HORÁRIO/LOCAL/VISTAÇÃO:  O bem receberá ofertas eletrônicas até o dia 21/01/2021 (Segunda-feira) às 10 
horas, quando fará uma transmissão ao vivo no site www.aragaoleiloes.com.br para declarar o resultado da disputa. A 
Visitação começará no dia 17.01.22 (segunda-feira) e encerará em 20.01.2021 (quinta-feira) das 8:30 às 11:30 e das 14:00 às 
16:30 no depósito do leiloeiro situado à Rua Azul,  229, Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes-PE 

2.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.0 Para enviar suas ofertas, o interessado deverá possuir idade acima de 18 anos e estar em pleno gozo dos seus direitos 
civis. Em nenhum momento será aceito pagamento em dinheiro no escritório. 

2.1. O(s) bem(ns) serão expostos para visitação nos dias e serão leiloados no estado de conservação em que se encontram, 
sem garantia, não cabendo aos Comitentes nem ao Leiloeiro Oficial qualquer responsabilidade por defeitos, vícios ocultos e 
consertos, inclusive quanto a motor e câmbio que sejam ou não originais de fábrica. 

2.2: Para os veículos em que seja dada publicidade durante o leilão de qualquer situação física (ex: motor não original e 
outros) ou documental (ex: sinistro/recuperado, "motor sucata" e outros), será de exclusiva responsabilidade do arrematante 
a  regularização das situações apontadas e despesas decorrentes frente aos órgãos competentes. Em todos esses casos, o 
arrematante deverá assinar declaração específica de responsabilidade. 

2.3. O licitante deverá examinar atentamente o veículo durante  a visitação quanto a existência de Kit GNV, tanto no físico 
quanto  no documental, pois a regularização perante aos órgãos competentes, caso necessário, será de responsabilidade do 
mesmo. Caso haja a necessidade de realização da vistoria anual para a emissão dos documentos, o arrematante 
compromete-se a entregar o laudo do INMETRO no prazo de 05 (cinco) dias a contar da solicitação, cujas despesas serão de 
sua responsabilidade. 

2.4. Eventuais divergências entre o registro do Detran e o veículo (cor, combustível, etc) deverão ser regularizadas pelo 
arrematante, ficando sob sua responsabilidade todas as providências e custos decorrentes. 

2.6. O Comitente-Vendedor e o Leiloeiro Oficial, não se enquadram nas condições de fornecedores, intermediários ou 
comerciantes, ficando eximidos assim de eventuais responsabilidades por defeitos do bem alienado, não se aplicando aos 
mesmos as disposições legais referentes a possível existência de vícios redibitórios tendo em vista a possibilidade de exame 
anterior dos bens a serem leiloados de forma completa e minuciosa, estando isentos de quaisquer responsabilidade por 
indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras de qualquer natureza.  

2.7 A critério do Leiloeiro Oficial ou do Comitente vendedor, os lotes poderão ser antecipados, postergados, agrupados, 
desdobrados, retirados ou ter a documentação baixada junto ao Detran a qualquer tempo do Leilão.  

2.8 Veículos que forem vendidos na condição de SUCATA serão vendidos sem direito a documentação e só poderão ser 
utilizados para fins de aproveitamento de peças. O registro de baixa de sucata deverá ser procedido por conta do comprador 
que arcará com o custo para tanto.  

2.9 No ato da arrematação o comprador aceitará todas as condições para aquisição, constantes do presente Regulamento, 
isentando os Comitentes e o Leiloeiro Oficial de responsabilidade por possíveis erros de impressão nos anúncios e catálogos 
do leilão ou por qualquer outro motivo a seu exclusivo critério. 

2.9.1. Fica reservado aos Comitentes, o direito de não liberar os bens por preço inferior ao da avaliação. 

2.9.2 A venda poderá será efetuada em caráter Condicional, em concordância do arrematante, devendo ser sinalizada a 
liberação ou não no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o qual dependerá exclusivamente do Comitente Vendedor. A partir da 
data da aprovação, o comprador terá o prazo de 48h para efetuar o devido pagamento.  

http://www.aragaoleiloes.com.br/


2.9.3 Correrão por conta do arrematante todas as despesas decorrentes da transferência de propriedade, inclusive, IPVA 
referente ao exercício de 2022, seguro obrigatório (DPVAT) e taxa de licenciamento. 

 3.   CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:       

3.0 Após a confirmação da arrematação, o arrematante deverá efetuar o pagamento do(s) lote(s) em até 48h úteis após o 
leilão na conta corrente indicada pelo leiloeiro.  

3.1. O pagamento do lote será obrigatoriamente à vista através de PIX em conta corrente do leiloeiro,  acrescido de: 5% 
(cinco por cento) de comissão ao Leiloeiro Público Oficial e do valor referente às despesas de organização, depósito e 
liberação de bens (motocicletas: R$ 500,00; automóveis, vans, utilitários leves e veículos sem documento: R$ 1.000,00; 
caminhões, ônibus e semi-reboques: R$ 1.500,00). O valor total deverá ser depositado na conta corrente do Leiloeiro Oficial, 
até 48h subseqüentes ao leilão. O não implicará no cancelamento da venda bem como bloqueio do arrematante de participar 
de outros leilões da plataforma do leiloeiro e sanções legais prevista na legislação vigente. 

3.4. É imprescindível que o  arrematante identifique no comprovante de depósito, o  número  do(s) lote(s) a que se refere o 
pagamento, enviando o comprovante via whatsapp: 81 99432-7547  

3.5. A emissão de Notas de Venda em nome de terceiros e o pagamento com cheques de terceiros, só serão aceitos 
mediante a apresentação de autorização por escrito do arrematante, devidamente assinada por este, e pelo outorgado, 
mediante apresentação Carteira de Identidade e CPF quando pessoa física e CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) 
quando pessoa jurídica.  

3.6 A emissão da nota de venda e entrega dos documentos dos veículos far-se-ão no escritório do Leiloeiro, situado à Estrada 
das Ubaias, 20, Sala 401, Casa Amarela, Recife-PE e só será entregue ao arrematante mediante apresentação de cópias do 
RG, CPF, Comprovante de residência e do comprovante de arrematação (boleto).  

3.7 Todos os veículos serão entregues com a documentação regularizadas e com os débitos quitados até a data do leilão. 
Com relação aos custos de transferência, IPVA e licenciamento gerado após esse período serão de responsabilidade 
exclusiva do arrematante a partir da data da comunicação de venda. 

4. RETIRADA DOS LOTES E CONSIDERAÇÕES FINAIS:      

4.1. Os veículos só deverão ser retirados mediante a apresentação da Nota de Venda e após a assinatura do CRV pelo 
Arrematante, que deverá ser assinado no momento da emissão da nota de venda ou até 30 dias úteis após a data do leilão. 

4.2. Após o recebimento d da Nota de Venda, o arrematante deverá retirar o veículo em até 3 (três) dias úteis no horário de 
8h30 às 17h, no mesmo endereço da visitação, sob pena de pagamento de diárias nos valores a seguir: Veículos 
Leve/médios: R$ 8,00  - Motos - R$ 4,00 - Pesados R$ 16,00 

4.3 A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante a apresentação de autorização por escrito do 
arrematante, devidamente assinada.  

4.3. É de responsabilidade do arrematante, antes de funcionar o veículo, verificar a necessidade de óleo e combustível. Os 
Comitentes e o Leiloeiro Oficial não se responsabilizam por avarias decorrentes desta omissão.  

 4.5. O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados, bem como as despesas 
decorrentes da sua retirada. 

4.6. No caso de desistência, o arrematante pagará uma multa de 25% (Vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor de 
arrematação, independente de interpelação judicial ou extrajudicial. Não serão aceitas desistências após o pagamento já ter 
sido efetuado. 

4.7. No ato da arrematação o comprador aceitará todas as condições para aquisição, constantes do presente Regulamento, 
isentando os Comitentes e o Leiloeiro Oficial de responsabilidade por possíveis erros de impressão nos anúncios e catálogos 
do leilão. 



4.8. Os Comitentes e o Leiloeiro Oficial não respondem por ICMS sobre Veículos e Bens arrematados, cabendo ao 
arrematante providenciar, caso necessário, o pagamento da Guia de Recolhimento (GR/PR) junto ao Fisco Estadual, a qual 
deverá ser apresentada devidamente autenticada, no momento da retirada do bem.  

4.9. De acordo com a legislação em vigor, os veículos sinistrados estão sujeitos a vistoria pelos órgãos competentes 
(INMETRO/DFRV), cujas despesas correrão por conta do arrematante. 

4.9.1 O arrematante não poderá alegar sob qualquer pretexto, desconhecimento das condições deste Edital, o qual foi 
distribuído gratuitamente na entrada do leilão e lido no início do pregão.  

4.9.2. A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as normas e regulamentos deste 
Leilão, inclusive da condição do leiloeiro como um mero mandatário do comitente vendedor, ficando obrigado a acatar de 
forma definitiva e irrecorrível as condições aqui estabelecidas, as quais são consideradas de conhecimento de todos, tendo 
em vista ter sido o presente edital precedido de ampla divulgação e estar à disposição dos interessados para conhecimento 
quando da visitação e lido ao início do leilão.  

4.9.3 A foto exibida durante o leilão ou no site do leiloeiro é meramente ilustrativa e não representa o estado ou qualidade do 
veículo vendido.  

4.9.4 Os veículos que por ventura necessitarem de remarcação de chassi ou troca do bloco do motor serão sempre devido 
por conta do arrematante. Caso necessário troca do bloco do motor, o arrematante deverá apresentar laudo de inspeção 
veicular de empresa credenciada por seu próprio custo para que seja incluído o número do motor na Nota de Venda.  

4.9.5 Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas antes do envio das ofertas, pois não serão aceitas reclamações posteriores. 
Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos nos termos da legislação vigente. Leia atentamente as 
condições contidas neste Regulamento. Maiores informações podem ser obtidas no local do leilão ou pelo fone: (81) 3877-
1001 / 99432-7547  

4.9.6 Poderão ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, as seguintes penalidades aos participantes do Leilão: detenção, 
de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência a quem impedir, perturbar ou fraudar 
concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por 
entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem, conforme art. 335 do Código Penal; 
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