
2.3. O leiloeiro público oficial, a seu exclusivo critério, poderá cancelar
qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado ou caso
este venha a descumprir as regras deste edital. Estando o interessado apto, em conformidade
com o item anterior, receberá um login e senha específicos para este leilão, a fim de que
efetue e confirme os seus lances nos lotes de seu interesse.

2.4. Será dado prazo entre os lances e entre os lotes de modo que possibilite aos
interessados e habilitados no leilão online efetuarem seus lances em igualdade de condições
dos participantes do leilão presencial, sendo que a manutenção e o intervalo dos lances
ficarão a critério do leiloeiro oficial. Caso algum lance seja recebido nos 30 (trinta) últimos
segundos do fechamento do lote, o cronômetro retroagirá a 30 (trinta) segundos do
encerramento do lote e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 30 (trinta)
segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos
lances.

3. Na primeira praça/leilão o lanço dar-se-á por preço igual ou superior ao valor
da avaliação. A partir da segunda praça/leilão, se ocorrer, e, ressalvada eventual disposição
em sentido contrário junto à descrição do bem, o lanço será de no mínimo 50% da avaliação.

4 . No caso de imóveis, os arrematantes recebem os bens livres de débitos
anteriores relativos a IPTU, ITR, laudêmio, taxa de ocupação e condomínio, luz e água (arts.
130, § único, do CTN), cabendo-lhe, todavia, providenciar, às suas expensas, o processo
administrativo junto aos respectivos órgãos, para regularização das pendências existentes,
inclusive eventual(is) averbação(ões), na(s) respectiva(s) matrícula(s), de edificação(ões)
existente(s) ou demolida(s) e/ou retificação(ões) de áreas, junto ao Ofício de Registro de
Imóveis, sujeitando-se aos outros ônus indicados neste edital.

5 . No caso de veículos, os arrematantes recebem os bens livres de débitos de
licenciamento, IPVA, DPVAT, multas, Alienação e Arrendamento (arts. 130, § único, do
CTN), inclusive restrições via sistema RENAJUD deste e demais Juízos, cabendo-lhe,
todavia, providenciar, às suas expensas, o processo administrativo junto aos respectivos
órgãos para regularização das pendências existentes, bem como a reiteração de ordens;
sujeitando-se aos outros ônus indicados neste edital.

6 . Ficam devidamente intimados, pela publicação deste edital na imprensa e
afixação no local de costume, os devedores e respectivos cônjuges, no caso de serem casados
e os bens sejam imóveis, das datas dos leilões e do valor da avaliação, assim como o
condomínio, no caso de condomínio edilício, ou os condôminos, no caso de condomínio
geral, os credores hipotecários, pignoratícios ou anticréticos, além dos usufrutuários, caso
não tenham sido localizados para intimação pessoal. Ficam também intimados os credores
com garantia real, os credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, o(a)
cônjuge, o companheiro, descendente ou o ascendente do(a) executado(a), nesta ordem, para,
desejando, requerer(em) a adjudicação do bem penhorado, direito este a ser exercido antes da
data do leilão/praça.

7. Fica a encargo dos arrematantes a prévia verificação da situação, do estado e
das condições dos bens levados à hasta pública, não sendo admitida, posteriormente à
arrematação, a discussão de fatos anteriores à data da arrematação, inclusive relativos a
funcionamento, localização, avaliação, ocupação, posse, edificações, benfeitorias, etc. Os
bens serão leiloados no estado em que estiverem, cabendo aos interessados a verificação de
sua conservação.
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