
e demais componentes para uso do combustível adequado em razão da capacidade de carga
do bem arrematado, nos termos da legislação brasileira; 2.3. Os veículos leiloados na
condição de SUCATA (baixados no RENAVAM - Registro Nacional de Veículos
Automotores) não poderão ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida a
sua circulação em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e
reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas; 2.4. O adquirente é responsável
ainda pela utilização e destino final dos veículos/sucatas e responderá, civil e criminalmente,
pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as condições estabelecidas neste
edital; (3) Os licitantes ficam cientes de que serão observadas as seguintes condições: a) a
venda será à vista, ou a prazo de 15 (quinze) dias mediante caução idônea, conforme
disposições abaixo, não sendo aceito lanço por preço vil; b) sobre o valor arrematado fica
arbitrada a comissão de leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação; c) os arrematantes recolherão ainda as custas de arrematação no percentual de
0,5% (meio por cento) sobre o valor da arrematação, sujeitos contudo ao mínimo de R$ 10,64
e a um máximo de R$ 1.915,38 (tabela I da Portaria 619/2012 do TRF4ª); d) em caso de
adjudicação, pagamento ou parcelamento do débito no período de dez dias úteis que
antecedem ao leilão, a parte executada deverá pagar 2% (dois por cento) sobre o valor
atribuído ao bem na avaliação, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro, limitado
ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao mínimo de R$ 500,00 (quinhentos
reais); e) os bens serão entregues ao arrematante livres e desembaraçados, exceto das
obrigações propter rem (v.g. cotas condominiais); f) o arrematante arcará, todavia, com os
tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação;
g ) em caso de desistência da arrematação em virtude do oferecimento de embargos à
arrematação, o leiloeiro não será obrigado a devolver o valor da comissão paga pelo
arrematante, tendo em vista o efetivo cumprimento de suas atribuições; (4) Não ocorrendo a
arrematação dos bens em hasta pública até a segunda data designada, fica autorizada a
VENDA DIRETA a particular, nos termos dos artigos 880 do CPC/2015 e 374 do Provimento
62/2017, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 4ª Região, nas mesmas condições
observadas no segundo leilão; (4.1) Na hipótese de venda direta, ao leiloeiro nomeado caberá
intermediar a alienação; (4.2) O bem(ns) deverá(ão) ser oferecido(s) pelo prazo de 03 (três)
meses, que se inicia após o decurso de (cinco) dias úteis, a contar da segunda praça/leilão.

E para que chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos interessados e não
possam, no futuro, alegar ignorância, expediram-se editais de igual teor, que serão
publicados na forma da lei e afixados no local de costume.
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