






10.2 – A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB se exime de toda responsabilidade 
de eventuais danos causados pelos usuários dos bens arrematados, bem como não 
oferecerá garantia dos mesmos, tendo em vista serem apregoados no estado em que se 
encontram.
10.3 – Todos os participantes do leilão estarão sujeitos às penalidades previstas 
nos artigos. 93 e 95 da Lei 8.666/93 e legislações posteriores até a publicação 
deste Edital. 
10.4 - O arrematante deverá efetuar a descaracterização e a transferência de 
propriedade dos bens adquiridos no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da 
retirado do lote. 
10.5 - Para os casos de alienação de veículos, a Prefeitura Municipal de Mogeiro-
PB fornecerá ao arrematante o Número do CRV de cada Lote para a transferência de 
propriedade, ou autorização formal para retirar a 2ª via do recibo, ficando os 
arrematantes responsáveis por todos aos atos e pelo pagamento de todas as taxas 
necessárias exigidas pelo órgão, INSENTANDO a Prefeitura Municipal de Mogeiro-PB e 
o Leiloeiro Oficial de qualquer responsabilidade sobre as mesmas.
10.6 - Todas as despesas dos veículos com licenciamento, taxas, seguro obrigatório, 
multas em atraso, se houver, bem como eventuais reajustes nas taxas cobradas pelo 
DETRAN/PB, são de responsabilidade do município, até a data do leilão, 
independentemente do contido no item. 
10.7 - O leilão abrange veículos que ainda devem permanecer em circulação e outros 
destinados exclusivamente a SUCATA – veículo não recuperável que não pode mais em 
nenhuma hipótese de circular, sem possibilidade de recuperação e não poderão ter 
os motores instalados e regularizados em outros veículos, sendo passíveis tão 
somente de desmanche para reutilização de peças e reciclagem de materiais. O 
adquirente é responsável pela utilização e destino final das sucatas e responderá 
civil e criminalmente pelo seu uso ou destinação em desacordo com as restrições 
estabelecidas neste edital e na legislação em vigor. Arrematação dos veículos 
classificados como "SUCATA" fica restrita a Empresa de desmontagem registrada, 
conforme disposto no Artigo 3º da LEI Nº 12.977, DE 20 DE MAIO DE 2014 e resolução 
611/16 do CONTRAN (empresas especializadas em desmontagem). Quem desrespeitar a 
legislação responderá processo criminal. 
10.8  - Para os casos de alienação de sucata de veículo (Lotes 05) a BAIXA dos 
referidos lotes junto ao DETRAN-PB, é de inteira responsabilidade do arrematante, 
ficando os mesmos responsáveis por todos aos atos e pelo pagamento de todas as 
taxas necessárias exigidas pelo órgão, INSENTANDO a Prefeitura Municipal de 
Mogeiro/PB e o Leiloeiro Oficial de qualquer responsabilidade sobre a mesma. 
10.9 - O arrematante não poderá ceder permutar, vender ou de alguma forma negociar 
o lote arrematado, antes do pagamento e da extração da Nota de Arrematação emitida
pelo Leiloeiro Oficial; 
10.10 – Serão disponibilizadas fotos dos lotes no site do leiloeiro:
www.marcotulioleiloes.com.br. Vale salientar que as fotos são meramente 
ilustrativas, pois cabe aos interessados a visitação prévia dos bens no local 
indicado neste edital. 
10.11 – Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas 
junto ao Leiloeiro Oficial, através do telefone/WhatsApp: (83) 98787-8175, em 
horário comercial, ou e-mail: marcotulio@marcotulioleiloes.com.br.
10.12 - Fica eleito o Foro da Comarca Itabaiana/PB para dirimir quaisquer questões 
ou dúvidas oriundas deste Edital.




