
 
AO LEILOEIRO OFICIAL RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR 
A CENTRAL DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO  
Núcleo de Hastas Públicas  
 
Processo: 0001719.81.2016.5.05.0134 
 
BEM PENHORADO:  
 

 
 
1 - PROPONENTE – PESSOA FÍSICA: 

 

NOME:  ____________________________________________________________________  

NACIONALIDADE:  ____________________________________________________________  

PROFISSÃO: _________________________________________________________________  

ESTADO CIVIL:  _______________________________________________________________  

CPF:  _______________________________________________________________________  

RG:  _______________________________________________________________________  

ENDEREÇO COMPLETO:  _______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

TELEFONE:  _________________________________________________________________  

E-MAIL:  ____________________________________________________________________  

Vem através desta apresentar a seguinte proposta para compra do veículo penhorado no 

processo supramencionado. 

 
2 - PROPOSTA FINANCEIRA:  
Obs: Proposta Mínima aceita: R$ 104.264,25 

VALOR DA PROPOSTA: R$__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________   

+ Comissão do leiloeiro no montante de 5% do valor da compra a serem pagos à vista. 

 
PRAZO PARA PAGAMENTO: A Vista, 24 (vinte e quatro) horas, após a homologação da alienação. 



 
 
2 – O PROPONENTE DECLARA QUE 
 

 Se submete a todas as condições deste Edital de alienação por iniciativa particular; 

 A condição de pagamento será à vista em até 24 horas após a homologação da proposta; 

 Não serão de responsabilidade do adquirente quaisquer ônus relativos aos direitos reais de 
garantia sobre o bem imóvel. 

 A apresentação de proposta vincula o proponente. Caso este descumpra as formalidades 
previstas, os autos serão conclusos para análise da segunda maior proposta apresentada, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis ao licitante desistente: perda do sinal dado em garantia 
em favor da execução, impedimento de participar em futuras hastas públicas neste Regional, bem 
como ciência ao Ministério Público para apurar eventual existência de crime (artigo 358 do CP). 

 A aquisição de bens móveis, inclusive veículos, em processo judicial é originária, razão pela qual 
não há que se falar em responsabilidade do adquirente pelos débitos tributários que recaiam 
sobre ele até a data da alienação, especialmente os de natureza propter rem. Assim, os eventuais 
débitos tributários ou multas constituídas até esta data e incidentes sobre o bem apenas se sub-
rogam no preço oferecido, observada a ordem de preferência. Inteligência do parágrafo único do 
artigo 130, do CTN, e do 4 10 do artigo 908 do CPC. 

 Caberá ao adquirente tomar as providências e arcar com os custos da remoção do bem. Caberá ao 
adquirente tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a transferência do bem 
junto aos órgãos competentes, todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e 
transferência do bem, inclusive, mas não somente, ICMS, ITSI, IRPF ou IRPJ, taxas de 
transferência, dentre outros 

 

 
Salvador, 27 de setembro de 2021 
 
 
 
Assinatura do Proponente 
 


