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  LEILÃO DE VEÍCULOS 

Dia 03/08/2018 – 10:30 horas 
 

Regulamento do leilão 
 

Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, comunica a todos quanto o presente virem ou 
dele conhecimento tiverem que devidamente autorizado pelos comitentes vendedores, realizará Leilão Público 
dos bens e veículos abaixo relacionados mediante as seguintes condições:  
 
1- Data, Horário e Local do Leilão e Exame dos Bens: O Leilão será realizado no dia 03 de agosto de 
2018 (sexta-feira), às 10:30 horas, no Pátio de Leilões localizado no SOF/Norte Quadra 01, Conjunto “A”, 
Lote 08, Brasília-DF (Próximo a Leroy Merlin - Norte). Os veículos encontram-se em exposição e a disposição 
dos interessados, no local do leilão (endereço acima descrito), das 8 ás 12 horas e das 14 ás 17 horas. 

 
2- Condições de Arrematação: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem 
condições de teste, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro, qualquer responsabilidade quanto a consertos, 
reparos, reposição e trocas de peças ou mesmo providências referentes a retirada e transporte dos bens 
arrematados. O leiloeiro 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. Débitos existentes e pré-existentes que por ventura possam aparecer e eventuais despesas com averbação 
nos Detrans serão de responsabilidade integral do arrematante, inclusive do exercício de 2008 a 2018. 
Existindo restrição por PT e/ou SINISTRO, a regularização será por conta do arrematante. Caso o número do 
motor informado esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e este não possuir queixa de furto, a 
regularização ficará por conta do arrematante. No caso do chassi amassado e/ou enferrujado, havendo 
necessidade de remarcação, a regularização será de responsabilidade do arrematante, inclusive os encargos.  
 
2.1- O arrematante compromete-se a fornecer ao Leiloeiro no ato da arrematação, o NOME, ENDEREÇO, 
RG, INSCRIÇÃO, CPF/CNPJ, que deverá constar na NOTA DE VENDA. Não será aceito em nenhuma 
hipótese a substituição do arrematante e a emissão de outra Nota de Venda; 
 
2.2- No ato da arrematação, os Arrematantes assinarão o comprovante de arrematação e emitirão um 
cheque de sinal, nominal ao Leiloeiro, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do lance, para 
garantia da compra. Se o Arrematante arrematar dois lotes ou mais no mesmo leilão, o cheque de sinal será 
emitido no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total dos lotes arrematados; 
 
2.3- O não pagamento imediato do lote ou a recusa em fornecer a garantia prevista no item 2.2, implicará no 
cancelamento da venda e no retorno do lote ao pregão, sem prejuízo das cominações legais cabíveis;  
 
2.4- As vendas serão efetuadas a vista a quem maior lanço oferecer, não inferior ao preço mínimo estipulado 
pelos comitentes vendedores. Caso o maior lance ofertado for inferior ao preço mínimo estipulado pelos 
Comitentes Vendedores, estes poderão recebe-los de forma condicional para posterior análise e liberação. Tão 
logo seja liberado o bem do condicional pelos Comitentes Vendedores, o Arrematante deverá efetuar o 
pagamento na forma deste regulamento, no prazo de 24 horas a contar da data da comunicação da liberação, 
que será realizada ao arrematante por qualquer meio idôneo; 
2.5- Serão aceitos lances através da internet antes e durante o transcorrer do leilão, mediante cadastro prévio 
no escritório do leiloeiro ou através do site www.multleiloes.com. Para participar do leilão através da internet 
o interessado deverá estar de acordo com as condições de venda do leilão e aguardar que nosso escritório entre 
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em contato pelo telefone cadastrado para confirmação dos dados e autorização para lances. Considerar-se-á 
cada lote vendido após o sistema de leilões transmitir essa informação ao telão. O sistema só realiza o 
encerramento das vendas um minuto após o último lance de cada lote. Se durante esse um minuto for recebido 
novos lances do auditório ou pela internet, o sistema passará a contar, novamente, um minuto para fechamento 
de cada lote; 
 
2.6- Ao valor do lanço vencedor, será acrescido 5% (cinco por cento) correspondente a comissão do Leiloeiro, 
mais a taxa de organização e depósito dos bens e veículos no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
para motocicletas, R$ 400,00 (quatrocentos reais) para veículos leves (passeio), R$ 500,00 (quinhentos reais) 
para veículos pesados e mais o ICMS de acordo com a legislação em vigor; 
 
2.7- Para os casos em que hajam despesas de multas, IPVA, transferência, etc, estas correrão por conta do 
Arrematante. Serão pagas a vista, acrescidas ao valor do lance; 
2.8- O Leiloeiro e o(s) Comitente(s) Vendedor(es) não se responsabilizam por débitos de qualquer espécie no 
que tange a documentação vencida, multas de trânsito, recibo, IPVA, etc., sendo que os débitos existentes, 
divulgados ou não, na hora do leilão pelo Leiloeiro, e constando ou não, no Catálogo e/ou no recibo de leilão, 
ficarão por exclusiva responsabilidade do arrematante. Quaisquer débitos mencionados no catálogo e/ou 
recibo do leilão, são de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de promover a 
prévia e devida consulta perante os órgãos de trânsito. Assim não tem o arrematante qualquer direito a 
reclamações e desistências posteriores ao pregão; 
 
2.9- A Nota de Venda só será emitida após o arrematante entregar cópia do RG, CPF, CNH e do comprovante 
de endereço. A assinatura do Boleto de arrematação determina o aceite e concordância por parte do 
arrematante, que não poderá alegar desconhecimento; 
 
2.10- Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, bem como, não serão aceitas 
desistências. Em caso de arrematação de 02 (dois) lotes ou mais, não será admitido desistência parcial, 
ficando o arrematante obrigado pelo pagamento total dos lotes arrematados; 
 
3- Pagamento: Para a efetivação do pagamento, o arrematante deverá, junto ao escritório do Leiloeiro, até ás 
14 horas do primeiro dia útil subseqüente ao leilão, substituir o cheque dado em sinal por comprovante de 
TED com autenticação mecânica do banco, no valor total do lance acrescido da comissão do Leiloeiro, do 
valor dos débitos e/ou despesas de transferência indicadas no catálogo e/ou Boleto e/ou Nota de Venda e mais 
a taxa de organização e depósito dos bens e veículos. Os pagamentos realizados através de cheques, estarão 
sujeitos a compensação bancária. 
 
3.1- A devolução do cheque dado em pagamento da arrematação ou descumprimento do prazo estipulado (até 
ás 14 horas do primeiro dia útil subsequente ao leilão), rescindirá automaticamente a compra e sujeitará ao 
inadimplente a perda do sinal ou uma multa de 20% do valor total das compras, mais a taxa de organização e 
depósito dos bens e veículos, mais a comissão do leiloeiro, além das sanções administrativas e judiciais 
cabíveis; 
 
3.2- Os cheques de fora da praça de Brasília serão recebidos, apenas como garantia e serão substituídos por 
ordem de pagamento do tipo “ON-LINE”, depositadas na conta corrente do Leiloeiro, até ás 14 horas do 
primeiro dia útil subseqüente ao leilão. Conta para depósito: Banco Itaú nº 341, agência 7009, conta 92.369-4, 
a favor de Fernando Gonçalves Costa, CPF: 512.347.341-68; 
 
4- Prazo para Retirada dos Bens: Os arrematantes, pessoalmente ou por meio de procurador legalmente 
habilitado, retirarão os lotes adquiridos, em sua totalidade, em até cinco dias úteis após a realização do leilão. 
Os arrematantes deverão apresentar os documentos necessários para sua identificação: No caso de pessoa 
física o CPF e a Identidade e no caso de pessoa jurídica o CNPJ ;  
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4.1- Os lotes serão entregues no local e horários de visitação; Não haverá entrega de lotes nos finais de 
semana; 
4.2- Findo o prazo acima estipulado para retirada, o arrematante terá mais 05 (cinco) dias úteis, para promover 
a retirada do bem adquirido, pelos quais serão cobrados R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dia corrido, a 
título de estadia. Não retirado o bem neste prazo, estará rescindida a compra, perdendo o arrematante em favor 
do Comitente o bem adquirido, que poderá dar ao mesmo o destino que lhe aprouver, bem como as 
importâncias já pagas. 
5- Regularização: A transferência de propriedade dos veículos, bem como todas as despesas de tradição, 
correrão por conta do arrematante. Ficam cientes os senhores arrematantes de que a documentação hábil para 
transferência é de responsabilidade dos Comitentes vendedores e será fornecida no prazo abaixo escrito. 
5.1- Para veículos em que houver indicação de que os documentos serão entregues transferidos em nome do 
arrematante, o mesmo deverá informar no momento do arremate o endereço para transferência. O custo para a 
transferência será de R$ 730,00 por veículo, já incluído a troca de placa, e deverá ser pago juntamente com o 
valor da arrematação, mais o valor correspondente ao IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório vencidos e a 
vencer, obrigatório para todos os lotes. Para as caminhonetes o prazo de transferência será de 120 dias úteis.    
5.2- Caso o valor de R$ 730,00 não cobrir os custos para transferência dos veículos, o arrematante deverá 
complementar a diferença em 24 horas após receber o comunicado do valor total para transferência.  
  
5.4- Os veículos cujos lotes contenham a observação “LOTE DE SUCATAS SEM DOCUMENTOS“, não 
serão em hipótese alguma licenciados, em razão de se tratarem de veículos sinistrados e/ou em mau Estado de 
conservação e segurança. 
 
6- Advertência: É proibido ao arrematante do lanço vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma 
negociar os lotes arrematados, antes do pagamento e extração da Nota de Venda do Leiloeiro. Não Haverá em 
Hipótese Alguma Substituição de Notas; 
 
6.1- Os comitentes vendedores e o leiloeiro poderão retirar parte dos lotes postos à venda, ou ainda, suspender 
o presente Leilão, sem que isto gere quaisquer direitos a terceiros.  
 
6.2- A participação no Leilão implica na aceitação irretratável de todos os termos e condições do presente 
Edital; 
 
6.3- As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932 
com as alterações introduzidas pelo decreto 22.427 de 01 de fevereiro de 1933 que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. 
 
6.4-  Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação das arrematações do leilão acima 
especificado. 

 
 
7- Tabela de ICMS: 
 MÓVEIS EM GERAL                                     PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DO DF                3,40% 
       PESSOA FÍSICA FORA DO DF                          3,40% 
       PESSOA JURÍDICA FORA DO DF            2,40% 
 SUCATA     PESSOA JURÍDICA DO DF             0,00% 
       PESSOA FÍSICA DF/ FORA DO DF            17,00% 
       PESSOA JURÍDICA FORA DO DF            12,00% 
 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DO DF              0,85% 
       PESSOA FÍSICA FORA DO DF                            0,85% 
       PESSOA JURÍDICA FORA DO DF             0,60% 
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 VEÍCULOS     PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DO DF             1,25% 
       PESSOA FÍSICA FORA DO DF                           1,25% 
       PESSOA JURÍDICA FORA DO DF               0,60% 

 
8 – Relação de Veículos: 
 

LOTE DESCRIÇÃO 
Valor do 

Lance R$ 

1 

HILUX CD 4 X 4 STD 2015/2015, KM 104457. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 6, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 672, Renavam final 829. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.800,00. 

 

2 

HILUX CD 4 X 4 STD 2015/2015, KM 91891. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 3, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 746, Renavam final 310. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.800,00. 

 

2A 

FIAT/GRAND SIENA ESSENCE 1.6 16V, Ano/Mod. 2012/2013. Km 158648. Veículo 
com arranhões e alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 7, 
Comb. ALCO/GASOL, Cor PRETA. Chassi final 777, Renavam final 833. IPVA, 
DPVAT e Licenciamento 2018 R$. OBS.: VOLANTE AVARIADO, RETROVISOR 
DIREITO AVARIADO, PARA-CHOQUE TRASEIRO AVARIADO, TAMPA DO PORTA 
MALAS AVARIADA, PINTURA COM ARRANHÕES E AMASSADOS. 

 

3 

HILUX CD 4 X 4 STD 2015/2015, KM 106014. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 0, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 420, Renavam final 712. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.800,00. 

 

4 

AMAROK CD 4 X 4 S 2015/2015, KM 81938. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 5, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 994, Renavam final 397. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.800,00. 

 

4A 

FIAT/UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0, Ano/Mod. 2013/2013. Km 45058. Veículo 
com arranhões e alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 9, 
Comb. ALCO/GASOL, Cor PRATA. Chassi final 849, Renavam final 101. IPVA, 
DPVAT e Licenciamento 2018 R$. OBS.: FORRAÇÃO DAS PORTAS DIANTEIRAS 
AVARIADAS, BANCO TRASEIRO AVARIADO, FALTA MACACO, FALTA CHAVE DE 
RODA E TRIANGULO, PINTURA COM ARRANHÕES E AMASSADOS, PNEUS EM 
PÉSSIMO ESTADO. 

 

5 

HILUX CD 4 X 4 STD 2014/2015, KM 103983. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 4, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 552, Renavam final 322. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.800,00. 

 

6 

HILUX CD 4 X 4 STD 2014/2015, KM 106212. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 2, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 446, Renavam final 627. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.800,00. 

 

6A 

HYUNDAI/TUCSON GL 4X2-MT 2.0 16V GAS 4P, Ano/Mod. 2009/2010. Km 141054. 
Veículo com arranhões e alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa 
final 8, Comb. GASOLINA, Cor PRETA. Chassi final 403, Renavam final 200. IPVA, 
DPVAT e Licenciamento 2018 R$. OBS.: VOLANTE AVARIADO, PARA-CHOQUE 
DIANTEIRO AVARIADO, LATERAL ESQUERDA AVARIADA, ESTRIBOS 
AVARIADOS, PINTURA COM ARRANHÕES E AMASSADOS. 
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7 

AMAROK CD 4 X 4 S 2015/2015, KM 129709. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 4, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 918, Renavam final 6764. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.8000,00. 

 

8 

HILUX CD 4 X 4 STD 2014/2015, KM 96917. Veículo de Locadora com arranhões e 
alguns amassados, Transferência em 120 dias úteis. Placa final 5, Comb. DIESEL, 
Cor PRATA, Chassi final 384, Renavam final 406. IPVA, DPVAT e Licenciamento 
2018 R$ 2.590,00. Outras Despesas R$ 1.800,00. 

 

  
 


