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EDITAL 01/2018 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E ARREMATAÇÃO 

 
O Dr. FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO, Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Secção Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente 
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que a Ordem dos Advogados do Brasil – 
Secção Piauí levará à venda em leilão público, na data, horário, local e sob as condições 
adiante descritas, dois veículos de sua propriedade, para renovação de frota, conforme 
deliberação do Conselho Seccional: 
 

1) DA REALIZAÇÃO: Os lances poderão ser realizados nos dias 15 e 16/05/2018, 
das 08h às 18h, no protocolo da OAB/PI, localizada na Rua Governador Tibério Nunes, s/n, 
Bairro Cabral - CEP: 64.000-750 – Teresina/PI, fone: (86) 2107-5800, e-mail: 
presidente@oabpiaui.org.br. 
2) DO REGRAMENTO: O Leilão será regido por este Edital Público, tipo maior lance 
ofertado, com avaliação mínima divulgada, sendo livre a participação e o aceite das regras e 
condições aqui estabelecidas. A oferta de lance em qualquer dos bens, implica em 
submissão irrevogável do arrematante a este edital e todas as suas condições. 
3) DA PARTICIPAÇÃO: Poderá participar do Leilão qualquer pessoa física ou jurídica 
não impedida por lei ou que não esteja em condição de inadimplência em arrematação 
pública judicial ou extrajudicial.  Os arrematantes e/ou interessados deverão portar seus 
documentos de identificação: CPF, RG e comprovante de endereço para pessoa física, CNPJ 
e ato constitutivo atualizado para pessoa jurídica que deverão ser obrigatoriamente 
apresentados para visitação aos bens e junto com o lance. 
4) DOS LANCES: Os lances poderão ser realizados nos dias 15 e 16/05/2018, 
mediante proposta escrita protocolada em envelope lacrado das 08h às 18h, no 
protocolo da OAB/PI, localizada na Rua Governador Tibério Nunes, s/n, Bairro Cabral - 
CEP: 64.000-750 – Teresina/PI. 
5) Os veículos serão vendidos a quem maior lance escrito oferecer acima do valor mínimo 
estipulado pela OAB/PI.  Veículos que não alcancem lances iguais ou superiores a seus 
valores mínimos estipulados pela OAB/PI não serão vendidos.   
6) O arrematante deverá entregar com a proposta cópia dos seguintes documentos: CNPJ e 
ato constitutivo atualizado, se pessoa jurídica; RG, CPF e comprovante de residência, se 
pessoa física, para fins de solicitação da transferência da propriedade junto aos órgãos 
competentes. 
7) O resultado do leilão será publicado em 17/05/2018. 
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8) DOS BENS: São os que constam deste edital publicado no órgão oficial, disponível na 
administração da OAB/PI (Rua Governador Tibério Nunes, s/n, Bairro Cabral - CEP: 
64.000-750 – Teresina/PI), com horário de atendimento de 08h as 18h de segunda a sexta-
feira: 

a) Um veículo WV/GOL 1.0 GIV, placa ODZ - 2563, UF-PI, 
ano de fabricação 2012, modelo 2013, cor branca, 
álcool/gasolina, avaliação mínima: R$ 21.632,00; 

 

b) Uma caminhonete, Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 
TDI Diesel Aut., placa OED - 5916, UF-PI, ano de 
fabricação 2012, modelo 2012, cor branca, avaliação 
mínima: R$ 91.347,96. 

 

9) Encontram-se na sede da OAB/PI e serão vendidos no estado de conservação que se 
encontrarem, não cabendo à OAB/PI ou ao Leiloeiro nenhuma responsabilidade quanto a 
consertos e reparos, ou mesmo providências referentes à retirada, embalagens, impostos, 
encargos sociais e transporte daqueles arrematados, sendo de exclusiva atribuição do 
interessado verificar o estado de conservação dos bens. 
10) Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens do leilão, independentemente de 
prévia comunicação. 
11) DA VISITAÇÃO DOS BENS: Os bens deverão ser visitados pelos interessados na 
sede da OAB/PI, a partir do dia 10/05/2018 em horário comercial, para que todos tomem 
conhecimento da real condição física e de funcionamento, bem como de opcionais, 
capacidade de motor, carga, ano e modelo e demais informações sobre os veículos, haja 
vista a possibilidade de ocorrência de erros tipográficos por ocasião da confecção do edital. 
Informações dadas pela OAB/PI sobre o estado físico e de funcionamento dos bens, sobre 
opcionais ou benfeitorias são meramente ilustrativas, não se constituindo em direitos aos 
arrematantes. Os veículos serão vendidos no estado e sem garantias, de nenhuma parte, 
componente ou blindagem. 
12) DO ESTADO DOS BENS: Os bens serão vendidos e entregues no estado físico e de 
conservação em que se encontram, não cabendo à OAB/PI tampouco ao Leiloeiro, qualquer 
responsabilidade ou ônus por avarias ou defeitos eventualmente verificados. A OAB/PI e/ou 
o leiloeiro, não se enquadram na condição de fornecedores ou comerciantes nos termos da 
lei, ficando eximidos, assim, de qualquer responsabilidade por vícios ou defeitos, ocultos ou 
não, incluindo possíveis remarcações de chassi, numeração de motor ou regularização de 
odômetro. Declaram os arrematantes, desde já, concordarem expressamente com esta 
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cláusula, eximindo a OAB/PI e leiloeiro de qualquer responsabilidade acerca do estado 
físico dos bens apregoados, bem como com reembolsos, indenizações, trocas ou consertos, 
de qualquer natureza, nos termos do art. 448 do Código Civil Brasileiro. 
13) DO PAGAMENTO: Os veículos vendidos serão pagos rigorosamente à vista, 
imediatamente após a arrematação, na forma a seguir: no ato da arrematação, os 
compradores farão o pagamento de 100% (cem por cento) do lance.   A liberação do bem 
somente poderá ser efetivada após o pagamento integral do valor relativos à 
arrematação.  O não pagamento da arrematação nos termos previstos neste edital, 
acarretará ao arrematante uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor final da 
arrematação mais a comissão de 5% (cinco por cento) do leiloeiro, bem como a inclusão do 
nome do arrematante nos serviços de proteção ao crédito, independentemente de 
alegações posteriores, constituindo-se este edital em Título Executivo Extrajudicial,  nos  
termos  da legislação vigente.  A  oferta  de  lance implica   no   aceite   do   ofertante   ao   
presente   edital   e   na   autorização   EXPRESSA   DO   MESMO   para   emissão   do   
boleto   de   cobrança   bancária em SEU NOME para quitação imediata. 
14) DA LIBERAÇÃO DOS BENS: Os bens serão liberados no  prazo  de  até  5  (cinco)  
dias  úteis  após  o  leilão,  mediante  apresentação  do  recibo  de pagamento do valor da 
arrematação.  A liberação do recibo de pagamento somente se dará após o cumprimento das 
obrigações aqui estabelecidas e da comprovação do depósito relativo ao pagamento nos 
termos do item 8 deste edital. 
15) DA RETIRADA DOS BENS: Os arrematantes tem o prazo IMPRORROGÁVEL de 5 
(cinco) dias úteis, contados da arrematação, para retirarem o (s) bem (nos) do(s) local (ais) 
em que se encontrarem, sob pena de não poderem alegar qualquer divergência sobre o 
estado físico dos bens ou mesmo pleitear o cancelamento de sua arrematação.  Excedido este 
prazo, será cobrada dos arrematantes a taxa R$ 100,00 (cem reais) por carro, por dia, até o 
limite de 30 (trinta) dias corridos, quando o arrematante perderá o direito ao(s) bem(s). A 
retirada e o transporte dos bens dos locais em que se encontrarem, são por conta e risco dos 
arrematantes, os quais serão responsáveis por taxas, impostos ou por eventuais danos 
causados a pessoas ou materiais, bem como acidentes de trabalho ocorridos durante a 
operação. 
16) DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS: A documentação dos veículos (CRV e 
CRLV) será entregue aos arrematantes nos prazos e formas definidas pela OAB/PI, a partir 
da realização do leilão e a devida compensação do pagamento dos valores estipulados no 
item 8 deste edital. Os prazos de entrega de documentos estipulados pela OAB/PI poderão 
ser prorrogados quando ocorrerem situações não previstas por esta junto aos órgãos 
governamentais.  Para todos os veículos, independente do prazo de recebimento dos 
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documentos, débitos posteriores ao leilão, são de inteira responsabilidade dos arrematantes. 
17) DA VISTORIA DOS VEÍCULOS: Ficam os arrematantes cientes desde já, que são 
responsáveis pela regularização física dos veículos e apresentação dos mesmos para 
inspeção veicular obrigatória (vistoria) junto ao DETRAN, necessária à transferência de 
propriedade.   Toda e qualquer correção, reparo, remarcação de chassi, reposição de motor, 
alteração de cor, vistoria e /ou regularização de KIT GÁS (GNV), adaptação, retificação 
exigida pelo órgão de trânsito para realização da vistoria obrigatória ou qualquer divergência 
com relação ao KM registrado no odômetro do veículo e necessidade de correção para fins 
de transferência de propriedade, será de inteira responsabilidade dos arrematantes, 
respondendo estes também pelos atrasos, multas e/ou custos decorrentes dessas 
intervenções. 

18) DA ADVERTÊNCIA: Não serão aceitas desistências em hipótese alguma por parte dos 
arrematantes, tampouco alegações de desconhecimento das cláusulas e condições deste 
edital.  A oferta de lance em qualquer dos lotes implica em submissão irrevogável do 
ofertante a este edital e todas as suas condições. O ICMS, quando incidir sobre esta 
operação, é de inteira responsabilidade do arrematante que deverá pagá-lo através de Nota 
Fiscal Avulsa, emitida pela SEFAZ, de acordo com legislação tributária em vigor. 
19) DISPOSIÇÕES GERAIS: Quaisquer esclarecimentos, bem como cópia deste edital 
poderão ser obtidos na administração da OAB/PI, no endereço acima indicado. 
20) Fica reservado à OAB/PI o direito de não alienar, no todo ou em parte, os bens cujos 
preços forem considerados inferiores ao preço de mercado, independentemente do valor do 
lance inicial do arrematante, bem como alterar as condições deste Edital, suas especificações 
e quantidade dos bens passíveis de leilão, além de alterar quaisquer documentos pertinentes 
ao presente edital. 
21) O arrematante deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do leilão, efetuar a 
devida solicitação de transferência de propriedade do bem, junto ao órgão competente. 
22) E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e de possíveis credores, passou-se 
o presente edital, aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Teresina, do 
Estado do Piauí, que vai publicado uma vez no Diário Eletrônico da Justiça Estadual (DJ) e 
no site da OAB/PI, ficando, desde já, os credores e terceiros interessados intimados. 
 

Teresina/PI, 10 de maio de 2018. 

Francisco Lucas Costa Veloso 
Presidente da OAB/PI 


