
 

 



1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DO LEILÃO: 

 1.1     Local da realização do Leilão:  RODOVIA     
BR-230 COM BR-101, KM 32,2, S/N, IMACULADA, 
BAYEUX/PB, CEP: 58309-600. E 
simultaneamente em nosso site 
www.leiloespb.com.br. 

1.2 Data e hora do Leilão: 04/08/2022 às 16h; 

1.3 Leiloeiro Oficial: Cléber da Silva Melo –     
JUCEP 007/2013; 

1.4 Site do Leiloeiro: www.leiloespb.com.br. 

2. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PARTICIPAÇÃO:  

2.1 - Para participar do Leilão, os interessados 
deverão realizar cadastro pelo site: 
www.leiloespb.com.br e aceitar as condições 
previstas no site e fornecer as documentações 
solicitadas. Anexando as documentações 
conforme os itens 2.2 e 2.3 deste edital e 
preencher digitalmente.  

O cadastro deve ser realizado com antecedência 
mínima de 24 horas antes do leilão (atentando-
se ao horário comercial para homologação do 
cadastro pela equipe da Leilões PB). A 
aprovação do cadastro não é feita de forma 
automática, estando sujeita a análise. 

Parágrafo Primeiro – Por medida de segurança do 
ARREMATANTE, o site do Leiloeiro Cléber da Silva 
Melo declara não possuir nenhum                    tipo de acesso à 
senha cadastrada para participação do leilão, 
sendo de inteira responsabilidade do ARREMATANTE 
a criação e utilização do     respectivo login/senha, bem 
como pelo armazenamento e sigilo em relação à 
terceiros, pelos quais possuem caráter pessoal e 
intransferível. 

Parágrafo Segundo – O ARREMATANTE é 
totalmente responsável pelo uso e 
confidencialidade do login e senha de acesso 
registrados em seu nome, não sendo o Leiloeiro 
responsável pela utilização indevida por parte de 
terceiros, devendo o ARREMATANTE zelar pela guar- 
da e bom uso dos mesmos. 

Parágrafo Terceiro – O ARREMATANTE responderá 
civil e criminalmente pela utilização inadequada do 
sistema ou por qualquer interferência no seu 
funcionamento que venha a prejudicar a 
funcionalidade  do site. 

2.2 PRA PESSOA FÍSICA  

 - RG ou CNH, contendo frente e verso; 

- É necessário o envio do CPF; 

- Comprovante de residência, emitido a menos de 
3 meses, em seu nome ou em nome de pai e mãe.  

 

2.3 PRA PESSOA JURÍDICA  

- CNPJ; 

- Contrato social e demais alterações, se houver; 

- RG e CPF dos sócios; 

- Comprovante de residência dos sócios. 

 OBS: AS IMAGENS DE TODOS DOCUMENTOS DEVERÃO 
ESTAR NÍTIDAS. 

Parágrafo Primeiro: Poderão arrematar os lotes 
presencialmente, as Pessoas Físicas ou Jurídicas que 
satisfaçam as condições estabelecidas neste edital, e 
além da apresentação dos documentos acima 
listados, devem possuir no momento do arremate, 
valor de 10% (dez por cento) do valor da 
arrematação. 

 

3.0 DA VISITAÇÃO 

3.1 Os veículos e materiais do Leilão estarão em 
exposição no dia do leilão das 09:00 até às 16:00 
horas no pátio da Paraíba e pátio do Distrito 
Federal.  

3.2 Após este horário fica expressamente 
PROIBIDO o acesso à área destinada à exposição 
dos veículos e materiais. 

Parágrafo Único: As fotos e descrições dos bens a 
serem apregoados estão disponíveis no site 
www.leiloespb.com.br, bem como as informações sobre 
endereços e horários para visitação. 

4.0 DA EXPOSIÇÃO DOS LOTES 

4.1 Os veículos ficarão em exposição não sendo 
permitido o acesso ao interior dos mesmos. Em 
caso de dúvida solicite a abertura do veículo a 
um de nossos funcionários. 

4.2 É de exclusiva responsabilidade dos 
arrematantes, se certificarem por conta própria 
ou acompanhados de especialistas de sua 
confiança da extensão das avarias dos veículos, 
bem como oxidação de chassi e outros problemas 
e danos físicos. 

4.3 Não nos responsabilizamos pelo arremate 
baseado em fotos,                 sem a visitação presencial do 
PROPONENTE/ARREMATANTE. As fotos di- 
vulgadas no site www.leiloespb.com.br têm 
caráter meramente ilustrativas para identificação 
do lote, não servindo de parâmetro para 
demonstrar o estado dos bens. Todos os veículos 
que vão à leilão estão disponíveis no pátio do 
Leiloeiro conforme item 3.1, a visitação para fins de 
vistoria física é de extrema necessidade. O 
Leiloeiro e o Comitente Vendedor se eximem sobre 
a obrigatoriedade de qualquer indenização ou 
compensação financeira. 

4.4 O comitente e/ou o Leiloeiro e a empresa 
de guarda Leilões PB não se responsabilizam 
por qualquer divergência posterior ao leilão 
quanto à classificação de monta dos veículos, 
caso ocorra divergência para média monta, a 
reclassificação será por conta do arrematante. 
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4.5 - Quando informado, no ato do pregão, 
“VEÍCULO ESTAVA LIGANDO”, afirmamos 
que o mesmo deu entrada no Pátio com a sua 
partida em funcionamento. Entretanto, 
existem diversos fatores que podem alterar o 
seu funcionamento durante a estada no 
Pátio, como por exemplo o desgaste de 
peças. Portanto, no ato da retirada, não nos 
responsabilizamos pelo funcionamento da 
partida do veículo, ficando a cargo do 
ARREMATANTE os custos inerentes à remoção. 

   4.6 A descrição pode não apresentar a  
totalidade dos danos/sinistro, mecânicos, 
elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. 
Sendo de responsabilidade do arrematante 
vistoriar e avaliar as condições físicas do bem 
antes do arremata. 

  Parágrafo Primeiro: Ressaltamos que mesmo 
para os veículos com a partida em pleno 
funcionamento no ato da retirada, a remoção deverá 
ser realizada por guincho particularmente 
contratado pelo ARREMATANTE, posto que a 
documentação de porte obrigatório para a 
circulação veicular será liberada dentro do prazo 
informado na cláusula 15 deste Edital. 

Parágrado Segundo: Ao efetuar seu lance, o 
ARREMATANTE declara para todos os fins e  efeitos 
de direito, que no dia da visitação examinou 
detalhadamente o bem arrematado, conforme 
cláusula 4.3 deste Edital, sendo apregoado NO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, SEM 
GARANTIAS, não respondendo o Comitente 
Vendedor, nem o Leiloeiro, por consertos/reparos 
que o veículo tenha sofrido anteriormente, 
sinistros de indenizações parciais ou totais já 
ocorridos, EM QUALQUER CLASSIFICAÇÃO DE 
MONTA OU TIPO, QUE JÁ TENHAM SIDO 
COMERCIALIZADO OU NÃO POR 
SEGURADORAS, CONSTANDO OU NÃO NOS 
ÓRGÃOS COMPETENTES, não respondendo, 
Inclusive quanto a eventuais e quaisquer 
problemas relacionados a MOTOR, CÂMBIO E 
CHASSI, que por ventura não sejam originais de 
fábrica, trocados, divergência com 
número/gravação do motor, câmbio e chassi 
ficando as despesas com a substituição e 
regularização dos mesmos junto aos órgãos 
compe- tentes, por inteira responsabilidade do 
comprador. 

   Parágrafo Terceiro: Os comitentes e/ou o          
Leiloeiro e a empresa de guarda Leilões PB não 
se enquadram nas condições de fornecedores 
ou comerciantes, ficando eximidos, assim, de 
qualquer responsabilidade por vícios ou 
defeitos, ocultos ou não e a falta de peças ou 
componentes nos veículos apregoados, de 
acordo com a Lei, eximindo-se, também, de 
qualquer responsabilidade por reembolso, 
indenizações, trocas, consertos ou 
compensações financeiras de qualquer espécie 
e em qualquer hipótese, nos termos do Art. 448 
do C. Civil Brasileiro. 

   Parágrafo Quarto: O Leiloeiro não aconselha o        
arremate de veículos por foto, sem a visitação 
efetiva ao veículo leiloado, pois, alguns dos 
equipamentos presentes nos veículos 
registrados através das fotos podem ser 

solicitados retirada pelo antigo proprietário do 
veículo até a data do leilão. 

5.0 DOS ACESSÓRIOS EXISTENTES 

5.1 Acessórios como ar, direção, vidros 
elétricos, kit gás etc., ao serem informados pelo 
Leiloeiro como existentes nos veículos, poderão 
não estar completos ou em perfeito 
funcionamento, não sendo, portanto, os 
comitentes e/ou o Leiloeiro e a empresa de 
guarda Leilões PB responsáveis por falta de 
componentes ou pelo não funcionamento dos 
mesmos. Bem como não é de responsabilidade 
dos comitentes e/ou do Leiloeiro e da Leilões PB 
a informação sobre a existência ou não dos 
chamados itens de segurança, tais como: estepe, 
chave de roda, macaco e triângulo. 

6.0 DO PAGAMENTO 

6.1 O arrematante deverá entregar ao 
funcionário do Leiloeiro um documento de 
identificação com foto onde será vinculado ao 
seu cadastro um número de identificação e 
entregue uma placa com o respectivo número 
que será utilizada para arrematar os lotes de seu 
interesse. A retirada de um ou mais lotes do 
número de identificação de cada arrematante 
está condicionada ao pagamento de todos os 
lotes do número de identificação. Desta forma, 
se o arrematante optar por faturar o lote em 
nome de terceiros só poderá ser retirado após o 
pagamento de todos os lotes. Portanto se mais 
de uma pessoa utilizar o mesmo número de 
identificação para arrematar, qualquer um dos 
lotes do número de identificação só poderá ser 
retirado após o pagamento de todos os lotes 
desta. Para as arrematações online através do 
site: www.leiloespb.com.br, um dos atendentes 
do leiloeiro entrará em contato com o 
arrematante vencedor através dos telefones 
informados no cadastro. Caso não consiga 
contato o lote será repassado para o segundo ou 
terceiro colocado do lote. Caso não haja 
interesse do segundo ou terceiro colocado ou o 
lote só tenha recebido um único lance, o 
leiloeiro irá chamar novamente o lote. Em caso 
de desistência de um lote na modalidade 
presencial, será procedido da mesma forma o 
repasse como está descrito acima. Após a 
arrematação será obrigatório a realização do 
sinal de 10% do valor total da(s) 
arrematação(ões) que poderá ser feito através 
de TED, DOC, PIX, independente da modalidade 
de participação (presencial ou online).  

6.2 O arrematante será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico e presencial, 
assumindo como firmes e verdadeiros seus 
lances. 
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7.0 COMISSIONAMENTO, TAXAS E 
IMPOSTOS DO LEILÃO: 

 Motocicletas (Sucata ou não):  

R$ 300,00 por lote 
(Despesas 
Administrativas) 

R$ 170,00 por lote  
(Logística) 

Veículos leves (Sucata ou não):  

R$ 1000,00 por lote 
(Despesas 
Administrativas) 

R$ 170,00 por lote 
(Logística) 

 Veículos utilitários (Sucata ou não):  

R$ 1.500,00 por lote 
(Despesas 
Administrativas) 

R$170,00 por lote 
(Logística) 

Veículos pesados (Sucata ou não): 

R$ 2.500,00 por lote 
(Despesas 
Administrativas) 

R$ 170,00 por lote 
(Logística) 

 

7.1 DO PAGAMENTO E RETIRADA DOS LOTES  

O arrematante deverá realizar o pagamento do 
lote no 1º (primeiro) dia útil após o leilão.  

Decorrido o prazo estabelecido acima será 
acrescido ao lote mais um valor de R$100,00 
(Cem reais) a título de encargos financeiros a 
serem pagos pelo arrematante. 

7.2 A retirada das notas dos veículos e 
materiais dar-se a partir do primeiro dia útil 
após o leilão no horário das 08:00 às 16:00 
horas. A retirada dos veículos será realizada 
através de AGENDAMENTO junto a Leilões PB, e 
ocorrerão dentro de 5 dias úteis após o leilão. A 
não retirada no prazo acima previsto acarretará 
pagamento de diária de estadia no valor de R$ 
30,00(Trinta reais) por dia para motocicletas, 
60,00 (Sessenta reais) veículos leves, e R$ 
100,00 (Cem reais) para camionetas, caminhões 
e ônibus. A responsabilidade, assim como todas 
as despesas referentes à desmontagem, 
carregamento e transporte dos veículos e 
equipamentos arrematados serão de inteira 
responsabilidade do arrematante. A retirada 
dos lotes realizada na Leilões PB (empresa de 
guarda) será feita após a entrega do TERMO DE 
RESPONSABILIDADE (entregue junto com a 
Nota de Arrematação após a confirmação do 
pagamento efetuado pelo 
arrematante/comprador) devidamente 
assinado e reconhecido a firma do 

arrematante. A retirada pelo arrematante 
deverá ser realizada até o máximo de 30 dias, 
quando perderá o direito ao bem arrematado, 
sendo o mesmo vendido para a satisfação do 
débito de guarda do veículo no pátio da Leilões 
PB. 

7.3 .   As vendas realizadas durante o leilão são 
irrevogáveis e irretratáveis, de acordo com a 
Lei. Caso haja desistência durante ou após o 
leilão, o arrematante ficará obrigado a arcar 
com multa de 20% sobre o valor total da 
arrematação (arrematação, comissão e taxa de 
pátio) que será cobrado através de boleto 
bancário (acréscimo de R$ 10,00 referente a 
emissão do boleto por conta do 
arrematante)  sendo considerada dívida líquida 
e certa nos termos do art. 580 e seguintes do 
CPC, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
171 do Código Penal, a ser paga em espécie, e 
ficará impedido de comprar nos leilões dos 
respectivos comitentes e do Leiloeiro Oficial em 
um período de 02 (Dois) anos e terá seu cadastro 
suspenso no site do leiloeiro não podendo ofertar 
lances em nenhum leilão tendo seu CPF inserido 
nos órgãos de proteção ao crédito. Depois de 
efetuado o pagamento do veículo, não será mais 
possível o cancelamento da venda nem a 
devolução do veículo e dos valores pagos. 
Verifique o veículo no ato da retirada. Não serão 
aceitas reclamações posteriores à saída do 
veículo do pátio. 

7.4 Após arrematar todos os lotes do seu 
interesse, o arrematante deverá se dirigir com o 
seu número de identificação a um dos guichês de 
atendimento para efetivar o seu arremate e 
retirar o RECIBO PROVISÓRIO DE PAGAMENTO 
(Comunicado de venda) contendo os dados dos 
lotes arrematados e os valores para o 
pagamento, além dos dados bancários do 
Leiloeiro para que o arrematante possa realizar 
o pagamento dos lotes. É de responsabilidade do 
arrematante conferir seus dados pessoais no 
RECIBO PROVISÓRIO DE PAGAMENTO e na NOTA 
DE ARREMATAÇÃO, pois estas informações 
servirão de base para a emissão da 
documentação do veículo. Qualquer despesa 
gerada pela incorreção destas informações, 
inclusive a segunda via do CRV, será por conta 
do arrematante. OBS.: NÃO PODERÁ O 
ARREMATANTE COLOCAR VEÍCULOS EM NOME 
DE OUTREM, A NÃO SER QUE O MESMO ESTEJA 
PRESENTE E ASSINE TODA A DOCUMENTAÇÃO 
DOS COMITENTES E OS RECIBOS ACIMA NO ATO 
DO LEILÃO. 

8.0 DAS DESPESAS RELATIVAS À LEGALIZAÇÃO 
DO VEÍCULO 

8.1 Todas as despesas com transferências, 
documentação, impostos, taxas e multas de 
recibo, se houver, ficam por conta do 
arrematante, independente do Estado de origem 
do veículo. Quaisquer débitos de IPVA, 



LICENCIAMENTO e DPVAT, quando houver, serão 
por conta do arrematante. 

8.2 Os comitentes não se responsabilizam por 
baixa de eventual bloqueio administrativo ou de 
emplacamento devido necessidade de troca das 
placas no modelo Mercosul, portanto, caso haja 
necessidade de troca das placas ou novo 
emplacamento no veículo, a regularização dos 
encargos e responsabilidade serão por conta do 
comprador assim como também a estampagem 
das placas para finalização do processo. 

8.3 Por decisão do DETRAN, veículos 
recuperados por instituição financeira por 
intermédio de ordem judicial ou entrega 
amigável e veículos indenizados integralmente 
por companhia seguradora, em razão de sinistro 
de qualquer natureza, possuirão em seu crv a 
informação de “vedada a circulação”, 
independente da monta, até que seja efetuada 
a devida regularização pelo arrematante junto 
aos órgãos competentes. 

8.4 A Transferência do veículo para o 
arrematante deverá ocorrer no máximo em 30 
dias, contados a partir da data do fechamento 
do CRV, inclusive para Pessoa Jurídica, 
assumindo expressamente a responsabilidade 
pela evicção, nos termos do artigo 448 do código 
civil, cabendo a este a responsabilidade por 
regularizar e quitar eventuais restrições, 
vistorias, taxas, IPVA, multas e suas pontuações, 
inclusive as de averbação (portaria n 308/2009 
de 09/02/2009). Após este prazo a comunicação 
de venda será enviada ao DETRAN. Toda e 
qualquer restrição ou bloqueio que surgir após a 
venda será por conta do comprador. A 
documentação dos veículos para transferência 
será disponibilizada através do ATPV-e conforme 
resolução do Contran n° 809, de 15 de dezembro 
de 2020 artigo 6º e 8º. 

8.5 Lotes/veículos licenciados no estado de são 
Paulo: conforme portaria do Detran SP nº 
465/2004 (22/03/2004), deve o arrematante 
providenciar seu desbloqueio perante o órgão de 
trânsito daquele estado, arcando, por si ou por 
meio de despachante/procurador habilitado, 
com a diligência e respectivos custos. Tal 
procedimento exige a atualização do CRV, e, 
para tanto, deve o arrematante apresentar: (a) 
cópia autenticada do CRV (frente e verso); (b) 
cópia simples do documento de identidade; (c) 
requerimento solicitando atualização do CRV. 

8.6 O arrematante deverá verificar o vencimento 
das multas e débitos dos veículos arrematados, 
pois, após o prazo de vencimento, ocorrerão 
reajustes nos valores apresentados no edital. E 
estes valores informados em edital se referem à 
data em que foram consultados antes do leilão, 
podendo ocorrer reajustes até a data do 
pagamento por parte do arrematante, que da 

mesma forma será responsável pelo pagamento 
no valor atualizado. 

8.7   A transferência de propriedade para o nome 
do arrematante será obrigatória e de 
responsabilidade do mesmo. Caso haja multa de 
averbação, despesas com baixa de alienação, 
sinal público ou atualização do CRV (Certificado 
de Registro Veicular) de veículos com placa de 
outro estado e/ou documentados em outro 
estado, serão por conta do arrematante. Faz-se 
necessário a realização dos Laudos ECV’s e CSV 
para a transferência dos veículos. A realização 
dos laudos ECV’s e CSV é por conta dos 
arrematantes. 

9.0 DA DOCUMENTAÇÃO 

9.1 Os comitentes podem documentar seus 
veículos em qualquer cidade e estado onde 
possuam CNPJ. Por isso, alguns veículos podem 
ser documentados em municípios e/ou estados 
diferentes dos que constam nas tarjetas de suas 
placas. Quando isto ocorrer, independente de 
prévia divulgação ou não, todas as despesas 
referentes à troca dos lacres, placas e tarjetas 
para o município e/ou estado que constem na 
documentação serão por conta do arrematante. 

9.2 O arrematante obrigatoriamente terá que 
apresentar no ato da retirada do veículo, cópia 
da identidade. A retirada poderá ser feita por 
representante do arrematante, desde que seja 
através de autorização escrita a próprio punho e 
assinada pelo arrematante. Na autorização, 
deverá constar o número da identidade do 
arrematante e da pessoa autorizada a retirar o 
veículo. 

10.0 DA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO 

10.1 A retirada da documentação só poderá ser 
feita pelo próprio, de Segunda a Sexta-Feira no 
horário de 08:00 às 16:30 horas, na sede da 
Leilões PB, situada no endereço Rodovia BR-230 
com BR-101, KM 32,2, Manguinhos - Bayeux/PB. 
A retirada feita por terceiros somente será 
possível com PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 
PÚBLICO. O Leiloeiro não fará obrigatoriamente 
nenhum contato telefônico, nem envio de carta 
aos arrematantes quando da chegada da 
documentação em seu escritório. 

10.2 Os comitentes entregarão no escritório 
do Leiloeiro o CRV ou APTV-e dos veículos para 
que sejam entregues aos arrematantes no prazo 
aproximado de até 90 dias úteis após o leilão. Os 
prazos de entrega de documentos estipulados 
neste edital poderão ser prorrogados quando 
ocorrerem situações não previstas pelos 
comitentes junto aos órgãos governamentais, 
tais como DETRAN e CORREIOS. Caberá ao 
arrematante entrar em contato com escritório 
do Leiloeiro (83) 3045-9205 ou realizar a 



consulta pelo site www.leiloespb.com.br  para 
saber se a documentação do seu veículo já se 
encontra no escritório. 

11.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

11.1 Os comitentes não fornecerão nenhum tipo 
de documento relativo ao KIT GÁS, para os 
veículos que possuam ou não este item. Alguns 
veículos, embora conste na documentação como 
combustível GNV, poderão não possuir o KIT 
GÁS, bem como poderão possuir o KIT GÁS e não 
estarem documentados. A regularização e os 
custos para todos os casos deste item, também 
correrão por conta do arrematante, 
independente de informação prévia ou não 
disponibilizada no site do leiloeiro. Ao comprar 
o arrematante confirma que vistoriou o veículo 
e verificou a presença ou não desses 
componentes. 

11.2 O Leiloeiro e/ou os comitentes poderão, a 
seu critério, apregoar os lotes fora da sequência 
impressa no Edital, desde que seja previamente 
anunciado. 

11.3 Os veículos provenientes de enchentes não 
possuem nenhuma garantia quanto à parte 
elétrica, mecânica, motor, câmbio, etc., assim 
como os demais veículos, conforme já 
mencionado no item 3 deste edital. Para os 
veículos blindados a regularização da blindagem 
será por conta do arrematante. Os comitentes 
não fornecerão nenhum tipo de documento 
relativo à blindagem do veículo, para os veículos 
que possuam ou não este item.  O arrematante 
deverá assinar e reconhecer firma por 
autenticidade do termo de responsabilidade 
para veículos blindados. A retirada da 
documentação dos veículos blindados estará 
condicionada a entrega deste termo de 
responsabilidade. PARA ARREMATAR VEÍCULOS 
BLINDADOS SERÁ OBRIGATÓRIO A 
APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES 
CRIMINAIS. 

11.4   As descrições e características dos lotes 
podem ser complementadas e/ou corrigidas até 
o momento (data/horário) do leilão caso sejam 
identificadas divergências no site e também 
após a impressão do edital. 

11.5   As informações vinculadas a vídeos em 
nosso site, redes sociais, QR code colados nos 
veículos, podem ser complementadas e/ou 
corrigidas até o momento (data/horário) do 
leilão caso sejam identificadas divergências, 
com isso ao arrematar um veículo, será seguida 
as informações contidas em edital cabendo ao 
arrematante conferi-las antes de arrematar 
qualquer lote. 

11.6   Veículos recuperados de sinistro ou 
veículos recuperados de roubo ou furto com ou 

sem avarias, de colisão, de enchente ou de 
danos no transporte. Conforme as cláusulas 2 e 
3 deste edital, cabe ao arrematante por conta 
própria ou acompanhado de especialista de sua 
confiança se certificar do veículo que está 
adquirindo no leilão. Em caso de dúvida não 
arremate o veículo. 

11.7   Os débitos de IPVA, LICENCIAMENTO e 
DPVAT quando houver, serão por conta do 
arrematante. A seguradora não se responsabiliza 
por quaisquer defeitos mecânicos e elétricos, 
falta de componentes obrigatórios tais como: 
Chave de rodas, macaco, triangulo, extintor, 
falta de chaves e manuais, etc. Todos os débitos 
do veículo foram pagos até a data de 
transferência para o nome da seguradora. 
Débitos existentes e pré-existentes que por 
ventura possam aparecer e eventuais despesas 
com averbação nos DETRAN’s serão de 
responsabilidade integral do arrematante. O 
arrematante obriga-se a efetivar a transferência 
deste veículo para o seu nome no prazo de 30 
dias a contar da data da documentação, 
responsabilizando-se civil e criminalmente por 
quaisquer ônus como: acidentes, infrações / 
multas, etc... Existindo restrição por 
PT/SINISTRO, a regularização será por conta do 
arrematante que deverá emitir o Laudo ECV 
e/ou CSV. O arrematante deverá assinar e 
reconhecer firma do TERMO DE 
REPONSABILIDADE (modelo entregue ao 
leiloeiro). Caso o número do motor físico 
informado desses lotes esteja divergente do nº 
cadastrado no DETRAN (BIN) e estes não possuam 
QUEIXA DE FURTO, a regularização ficará por 
conta do arrematante. É de responsabilidade do 
arrematante examinar o número do motor e do 
chassi dos lotes. Em caso de numeração 
amassado, enferrujada, ilegível, se houver 
necessidade de remarcação e regularização 
ficará por responsabilidade e encargos do 
arrematante. 

11.8   FICA ELEITO O FORO DA REALIZAÇÃO DO 
PRESENTE LEILÃO PARA DIRIMIR QUALQUER 
DEMANDA. 

Parágrafo Único: Os débitos dos veículos foram 
pagos até a data da transferência a seguradora, 
contudo, débitos que porventura venham 
aparecer 
(IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT/MULTAS), até o 
valor de R$ 350,00 independentes da data de 
origem serão de responsabilidade do 
comprador/arrematante. Caso o valor seja 
acima do mencionado o leiloeiro deverá ser 
notificado para repassar a informação a Cia para 
análise de reembolso mediante a comprovação 
de transferência do veículo, apresentando o 
detalhamento dos débitos e comprovante de 
pagamento, (Ex: débitos pendentes R$ 1.000,00, 
analise de reembolso será referente ao valor 
excedente de R$ 650,00. O valor de R$ 350,00 é 
responsabilidade do comprador. 

http://www.leiloespb.com.br/
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