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CATÁLOGO OFICIAL DE LEILÃO 

MARCUS DANTAS NEPOMUCENO, Leiloeiro Público Oficial, matricula na Junta Comercial do Estado – 

JUCERN, sob o nº. 059/94, inscrito no CPF/MF sob o nº. 307.491.664-87, estabelecido à Av. Afonso Pena, 

1206, Tirol, Natal RN – Fone: (84) 99982-7483, CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA – EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inscrita no CNPJ 10.694.628/0001-98, com sede na Rua João Pessoa, 267, 

5º. Andar, Cidade Alta, Natal RN, CEP 59.025-500, através Lei 11.101/05 e pelo disposto no item 05 do 

Manual do Liquidante, Cap. 20, Seção 15, cientifica e faz saber a todos quanto o presente edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que promoverá a venda em LEILÃO PÚBLICO apenas na MODALIDADE ON-

LINE, através do endereço eletrônico www.mnleilao.com.br, de VEÍCULO, MÓVEIS, ELETROMÓVEIS, 

MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, no dia 1º PÚBLICO LEILÃO – DIA 22 DE MARÇO DE 

2022, ÀS 09:00 (nove horas), por valor igual ou superior a avaliação dos lotes, de acordo com o item 5.1 

do Manual do Liquidante e o 2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 23 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09:00 (nove horas), SE 

NECESSÁRIO FOR, por valor mínimo de 50% do valor da avaliação, de acordo com o item 5.2 do Manual 

do Liquidante, conforme passa a descriminar. 

1. – RELAÇÃO DOS LOTES E VISITAÇÃO 

1.1. – Relação dos lotes: Anexo I. 

1.2. – Fica designado como local para visitação dos lotes a sede da CHB, situada na Rua João Pessoa, 267, 

5º. Andar, Cidade Alta das 09:30 ás 16:00 horas, somente nos dias 21 e 22 de Março de 2022, com 

agendamento marcado com o Sr. Marcio Dantas Nepomuceno (84) 99982-8528. 

1.3. – É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros 

procedimentos como: manuseio, experimentação e retirada de peças. 

1.4. – As fotos mostradas em leilão são meramente referenciais e não exclui do arrematante a obrigação 

de visitar e vistoriar os lotes, e não podem ser invocadas como motivo para cobranças sobre características 

dos bens ou cancelamento do arremate. 

2. –CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. – Poderão participar do leilão pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas e pessoas jurídicas 

regularmente constituídas. 

2.2. – Os interessados em participar dos leilões, deverão se cadastrar previamente no site 

www.mnleilao.com.br, com envio de todas as documentações exigidas e com antecedência mínima de 
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48hs ao inicio do fechamento do leilão público designado. Os lances deverão ser oferecidos diretamente 

no site www.mnleilao.com.br , desde que habilitado e com cadastro aprovado.  

3. – DOS BENS OBJETOS DO LEILÃO 

3.1. – Os bens objetos deste leilão estão distribuídos em lotes de objetos, cujas características estão 

descritas no Anexo I, que é parte integrante deste edital. 

3.2. – CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL declara-se 

responsável pelos bens levados a leilão, possuindo-os livres e desembaraçados. 

3.3. – O veículo será leiloado no estado e condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontram, 

pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, pois, a respeito 

deles, qualquer reclamação posterior, de acordo com o item 1.3 e 1.4 deste edital, não se 

responsabilizando a CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

bem como o leiloeiro, pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou não, sem que lhes caibam quaisquer 

direitos ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. 

3.4. – Deverá o arrematante no caso de veículo, custear os débitos atinentes ao Licenciamento, IPVA, 

DPVAT do exercício corrente, as taxas de transferência de propriedade, taxa de vistoria, remarcação de 

chassi, outras taxas e as previstas na Resolução 544/CONTRAN, se devidas, mesmo que proporcionalmente 

após a aquisição, assim como quaisquer outras necessária para a regularização do veículo junto ao DETRAN 

3.5. – Os bens permanecerão na posse e guarda desta administração até sua efetiva transferência para o 

nome do arrematante e a devida entrega aos adquirentes. Entrega esta que só se efetivará mediante a 

legalização do bem junto ao DETRAN/RN 

3.6. – As fotos no site do leiloeiro, são meramente referenciais e não podem ser invocadas como motivo 

para desistência ou qualquer outro fator que gere ônus ou cancelamento do arremate, pois os 

arrematantes devem visitar os lotes nos locais e dias indicados neste edital para análise do bem. 

3.7. – Os débitos existentes do veículo são de responsabilidade dos arrematantes. 

3.8. – O leilão será julgado pelo critério de maior e melhor. 

4. – DA ARREMATAÇÃO DOS BENS 

4.1. – Os lotes serão pagos à vista em moeda corrente nacional ou o licitante poderá optar por uma caução 

de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação à vista, pagando o saldo restante 80% (oitenta por cento) 

em até 03 (três) dias úteis com cheque próprio, nominal ao leiloeiro ou através do depósito bancário em 
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favor do mesmo. Não serão aceitos cheques de terceiros. 

4.2. – Após a arrematação, que se consuma com a “batida do martelo”, não será aceito em nenhuma 

hipótese a desistência dos arrematantes quanto aos lotes arrematados. 

4.3. – O leiloeiro poderá, no final do leilão, promover o repasse dos itens não arrematados, se houver 

anuência do LIQUIDANTE. 

4.4. – As vendas realizadas durante o leilão são irrevogáveis e irretratáveis, conforme artigo 87, inciso II da 

Lei nº 8.666/93. Somente serão aceitas desistências por parte dos arrematantes, nos casos de nulidades 

previstas em lei. 6.5 – O licitante, na hipótese de pagamento da caução (20% do valor arrematado) e na 

ausência do pagamento do saldo restante, perderá o valor já pago em favor da CHB – COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA BRASILEIRA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, mais as despesas com o Leiloeiro.  

4.5.  – No caso do arrematante, não pagar o valor arrematado, comissão do leiloeiro + despesas no 

percentual de 8% (oito por cento) do valor de arremate, a despesa de serviço cobrada pelo Leiloeiro, ICMS 

referente à 3,6% (três virgula seis por cento) para bens móveis e para veículos, o cálculo utilizado, será 

conforme orientação da Secretaria de Tributação do RN (CONSULTAR O LEILOEIRO) no prazo previsto da 

cobrança enviada, será considerado desistente e deverá pagar multa de 20% (vinte por cento) mais 

comissão do leiloeiro. Caso não ocorra, será enviado ao seu endereço cobrança bancaria. 4.4.2 – Não sendo 

pago, será enviado para protesto e execução, pois uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua 

desistência, sendo o arrematante responsabilizado civil e criminalmente por sua ação, além das penas 

previstas no subitem 4.4 deste edital. 

4.6. –  Caberá ao arrematante no ato da arrematação o pagamento da comissão do Leiloeiro no percentual 

de 5% (cinco por cento) e mais 3% (três por cento) para fazer face as despesas administrativas, consoante 

preconiza o parágrafo único dos artigos 24 e 25 do Decreto Lei 21.981/1932 do valor de arremate, despesa 

de serviço cobrada pelo Leiloeiro, a caução de 20% (vinte por cento) do valor arrematado e ICMS no 

percentual de 3,6% (três virgula seis por cento) para bens móveis e para veículos , o ICMS será cobrado 

conforme REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DECRETO Nº 13.640, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997 

– CONSOLIDADO ATÉ O DECRETO Nº 23.967/2013 subseções II, Art. 93, § 2°. No qual o valor atribuído no 

caso de veículos será conforme a tabela Fipe, calculando-se da seguinte forma: Valor do bem pela tabela 

Fipe reduzindo 95% (noventa e cinco por cento) e aplicando a alíquota de 18% (dezoito por cento). 

4.7. – Os bens arrematados só serão liberados mediante o pagamento total da arrematação (comissão, 

arremate e ICMS) e sua devida transferência. Os licitantes só poderão retirar seus lotes mediante a 
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apresentação da nota fiscal emitida pelo leiloeiro, confirmando assim o pagamento total do lote. 

5. – DA RETIRADA DO BEM 

5.1– As notas fiscais para retirada do bem serão entregues no escritório do leiloeiro, Av. Afonso Pena, 

1206, Tirol, Natal RN – Fone: (84) 99982-7483 no horário das 9:00 ás 16:00 horas ou enviadas via e-mail. 

5.2 – Os bens deverão ser retirados pelos arrematantes no local designado pela Comissão, mediante a 

apresentação da Nota fiscal e do comprovante da sua devida transferência. 6.2.1 – Caso a retirada tenha 

sido delegada a um representante, será necessária a apresentação de procuração particular; com poderes 

específicos para a prática do ato.  

5.3  – A retirada do bem pelo arrematante ocorrerá a partir da quitação total da arrematação. A não 

retirada do bem em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal emitida pelo leiloeiro implicará em 

abandono, retornando o bem a depósito para ser leiloado em outra oportunidade, sem direito à 

restituição do valor pago pelo arrematante; 

6– DA ATA 

6.1 – Encerrado o Leilão será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, bem como 

a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em 

especial os fatos relevantes. 

6.2 – A ata será assinada ao seu final pelo LIQUIDANTE e pelo leiloeiro. 

7– DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

7.1 – O arrematante se obriga a transferir a titularidade do (s) veículo (s) para o seu nome, junto ao 

DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da Nota Fiscal pelo Leiloeiro. 

7.2 – Na impossibilidade do arrematante comprador cumprir o prazo máximo de transferência 

previsto no § 1º do artigo Art.123 do CTB, 30 dias para transferência de propriedade do veículo, e havendo 

pelo DETRAN a geração da multa de transferência fora do prazo, caberá ao comprador a responsabilidade 

pelo pagamento da multa. 

7.3 – O arrematante do veículo se receberá o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, exceto os 

débitos atinentes ao Licenciamento, IPVA e DPVAT do exercício corrente e débitos informados no ato do 

leilão, bem como as taxas de transferência de propriedade, taxa de vistoria, remarcação de chassi, 

regularizações de modificações, ICMS, outras taxas e as previstas na Resolução n° 544 CONTRAN, se 
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devidas, mesmo que proporcionalmente, após a aquisição assim como quaisquer outras necessárias para 

a regularização do veículo, as quais correrão por sua própria conta, com o objetivo de registrar a 

propriedade do bem junto ao Órgão de Trânsito. 

7.4 – O arrematante do veículo assinará “Termo de Responsabilidade”, comprometendo-se em circular 

com o mesmo somente após a legalização junto ao DETRAN /RN, tomando ciência das infrações criminais 

e civis que será acometido, caso venha a circular com o mesmo. 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens implica no conhecimento e total aceitação 

das condições previstas neste Edital. 

8.2 – Ao LIQUIDANTE da CHB é facultado o direito de adiar mediante despacho fundamentado, a presente 

licitação, sem que aos participantes caiba qualquer indenização. 

8.3 – Em qualquer fase do certame a Administração poderá, atendendo ao interesse público, quer de 

ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o Leilão. Devendo, no caso 

de ilegalidade, anulá-lo no todo. Poderá, ainda, adiar as sessões alterando a data de sua realização. Em 

qualquer das hipóteses a Administração o fará por despacho fundamentado assegurando o Contraditório 

e a Ampla Defesa. 

8.3.1 – As utilizações pela Administração das faculdades previstas no item acima não geram direitos ou 

obrigações de qualquer espécie ao Leiloeiro ou a terceiros. 

8.4 – A Comissão de leilão poderá, ainda, retirar do Leilão qualquer um dos lotes ou itens descritos neste 

Edital, desde que devidamente justificados os motivos. 

8.5 – Fica eleito o Foro da Comarca de Natal/RN, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente 

Licitação, com renúncia de outros por mais privilegiados que sejam. 

 
Natal RN 25 de Fevereiro de 2022. 

 
 
 

 
 
 

MARCUS DANTAS NEPOMUCENO 
LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL 

MAT. JUCERN Nº: 059/94 
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RELAÇÃO DOS LOTES 
 

LOTE 01  
DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 

VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, 2013/2013, COR BRANCA, 
PLACA OKC 9754, ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN Nº 542637324, 
CHASSI: 9BD27805MD7553807,  MOTOR: 310A20111472948  - 
DÉBITOS DETRAN: R$ 913,32 

R$ 29.950,00 R$ 14.975,00 

 
LOTE 02  

DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 
ARMARIOS, GAVETEIRO, SOFÁS, MESAS EM “L”, CARTEIRAS 
ESCOLAR E BBEDOUROS. R$ 4.325,00 R$ 2.162,50 

 
LOTE 03 

DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 
CAFETEIRA, MICROONDAS, AR CONDICIONADOS, TV’S. R$ 3.050,00 R$ 1.525,00 

 
LOTE 04  

DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 
CADEIRA E MESAS DE PLASTICO, PUFF’S, CADEIRAS EM AÇO, 
MESA C/ TAMPO DE VIDRO, CADEIRAS. R$   750,00 R$   375,00 

 
LOTE 05 

DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 
CADEIRAS, MESAS, ILHAS. R$ 2.960,00 R$ 1.480,00 

 
LOTE 06  

DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 
CADEIRAS E MESAS COM TAMPOS DE VIDRO. R$ 4.130,00 R$ 2.065,00 

 
LOTE 07  

DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 
ESTANTES, GAVETEIRO, SOFÁS, BIRÔ SEM GAVETA COM 
CONEXÃO,CADEIRAS, APARADORES, MESA. R$ 3.760,00 R$ 1.880,00 

 
LOTE 08  

DESCRIÇÃO 1ª PRAÇA 2ª PRAÇA 
MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSOS, TELEFONES, DVD’S, 
CALCULADORAS, RADIOS TRANSMISSORES. R$ 3.425,00 R$ 1.712.50 

 
 


