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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 – LEILÃO 
(Protocolo n° 032110000571.000013/2018-17) 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  representada pela 
COMISSÃO DE LEILÃO, torna público aos interessados que fará realizar uma licitação na 
modalidade LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, tipo Maior Lance, no dia 31 DE  AGOSTO DE 2018, 
com início às 09:00 horas no seguinte local: sala de eventos do Hotel Maine, localizado à Rua 
da Saudade, nº 1713, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP 59056-400 (Espaço Cuxá Eventos e 
Recepções) e através do site www.leiloesaraujo.com.br, na forma da lei 13.303, de 30/06/2016, 
Decreto 21.981 de 19/10/1932, Decreto 22.427 de 01/02/1993 e do art. 159 do RILCC da CAERN. 
 
1.2 O Edital e seus anexos serão disponibilizados no site www.caern.rn.gov.br, na área de serviços 
e no link LICITAÇÕES, bem como no site do leiloeiro, www.leiloesaraujo.com.br. Todo e qualquer 
esclarecimento será prestado no endereço citado, pelo fone (84) 3232-4137 e 3232-4138. 
 
1.3 Fica designado como local para visitação dos lotes: Sede da Regional Agreste-Trairi, situada 
na BR 101, EMÁUS – Parnamirim/RN, com exceção dos lotes 48 e 49, cujos locais serão 
indicados nos itens a seguir. 
 
1.4 O local de visitação do LOTE 48 será na Estação de Bombeamento Recreio, localizada na 
BR-304, km 302, sentido Parnamirim-Macaíba, ao lado da concessionária da SCANIA. 
 
1.5 O local de visitação do LOTE 49 será da Estação de Tratamento de Esgotos do CIA, por 
trás da fábrica da ASPERBRAS e próximo à EIT Engenharia, ambas às margens da BR-304, 
sentido Macaíba-Parnamirim. 
 
*Os lotes poderão ser visitados somente nos dias 28/08/2018 à 30/08/2018 das 08:00 as 13:00 
horas.  
 
1.6. O presente Leilão será realizado por intermédio do Leiloeiro Oficial, o Sr. FILIPE PEDRO DE 
ARAÚJO, matrícula JUCERN nº 029/11. 
 
 
2. DO OBJETO: 
 
2.1 Alienação dos bens inservíveis ao seu patrimônio, cujas características constam do 
Anexo I, que é parte integrante deste Edital.  
 
 
3 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do leilão pessoas físicas maiores ou emancipadas, e pessoas jurídicas 
regularmente constituídas. 
 
3.2. Todos os participantes deverão apresentar à Comissão leilão os seguintes documentos: RG, 
CPF (pessoas físicas) e comprovantes de residência; ou Estatuto/Contrato Social e CNPJ (pessoas 
jurídicas), para fins de credenciamento.  
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3.2.1. Os representantes das pessoas jurídicas participantes, caso não sejam sócios, deverão 
apresentar instrumento de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor (es) com poderes 
específicos para representá-las no leilão. 
 
3.2.2. As pessoas físicas poderão ser representadas, por procuração pública ou particular, com 
firma reconhecida, sendo outorgado poderes específicos a representá-las no leilão. 
 
3.3. Os arrematantes que optarem a participar do certame na modalidade online deverão se 
cadastrar no site www.leiloesaraujo.com.br e cumprir todas as exigências cadastrais do mesmo com 
antecedência de 48 horas da abertura da hasta. Os arrematantes online estão sujeitos às mesmas 
condições edilícias. 
 
4 - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO 
 
4.1. Os bens objeto deste Leilão estão distribuídos em lotes de objetos, cujas características estão 
descritas no Anexo I, que é parte integrante deste Edital. 
 
4.2. A CAERN declara-se responsável pelos bens levados a leilão, possuindo-os livres e 
desembaraçados de quaisquer impedimentos, assumindo total responsabilidade quanto à 
procedência e regular situação jurídica dos mesmos.  
 
4.3. Caso o bem possa ser arrematado juntamente com a sua documentação (CRV), esta será 
emitida em nome do licitante que arrematá-lo, a quem será processada sua entrega, sendo vedada 
qualquer alteração posterior quanto ao nome do arrematante.        
4.4. Os arrematantes receberão os bens no estado físico em que se encontram, correndo por conta 
do arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua propriedade 
junto aos órgãos competentes. A CAERN entregará o bem sem débitos vencidos, caso o veículo 
arrematado tenha algum débito que seja gerado após a realização do leilão, este será de 
responsabilidade do arrematante. 
 
4.5. As despesas decorrentes do reconhecimento da firma do representante da Administração, 
aposta no Certificado de Registro do Veículo, caso os possuam (Autorização para Transferência) 
INCLUSIVE EVENTUAIS débitos lançados ou com vencimento posterior à realização do leilão, 
despesas com vistorias, corte ou remarcação de chassi, remarcação de motor, correrão por conta 
do arrematante, conforme os valores cobrados pelos órgãos responsáveis. 
 
4.6. Os bens permanecerão na posse e guarda desta Administração, até a definitiva entrega ao 
arrematante mediante apresentação da documentação necessária para retirada do bem (nota fiscal, 
cópia autenticada de RG, CPF ou CNH e comprovante de residência, documento do veículo 
transferido para o nome do arrematante). 
 
4.7. Os veículos e equipamentos, aqui a serem leiloados constituem lotes, descritos neste Edital, 
bem como os lances mínimos e a caracterização dos veículos (VEÍCULO RECUPERÁVEIS OU 
SUCATAS). 
 
4.8. As despesas com frete e remoção dos veículos arrematados, correrão à conta do licitante 
vencedor (comprador), não cabendo à CAERN OU AO LEILOEIRO quaisquer ônus após a definição 
da venda. 
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4.9. Os bens aqui mencionados serão vendidos, por lote, no estado e condições em que se 
encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não 
cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 
intrínsecas ou extrínsecas. As fotos no site onde correrá o leilão ao vivo são apenas 
referenciais. 
 
4.10. Deve o arrematante conferir através do site: www.detran.rn.gov.br no campo consulta de 
veículos a situação atual do veículo, tais como: multas, descrição etc., tendo em vista poder ocorrer 
possíveis erros de digitação ou atualização das dívidas mencionadas.  
 
4.11. As notas de arrematação serão entregues e enviadas exclusivamente por e-mail, devendo o 
arrematante fornecer ao leiloeiro o seu e-mail para recebimento da nota fiscal, nas quais serão 
encaminhadas a partir do dia 03 de setembro de 2018, podendo a data acima descrita ser 
modificada a critério do leiloeiro. 
 
4.11.1. As notas fiscais somente serão encaminhadas para o e-mail do arrematante, mediante este 
ter comprovado o pagamento total do lote (Arrematação, ICMS, Comissão do leiloeiro) e ter 
enviado ao leiloeiro cópia do RG, CPF ou CNH e comprovante de residência do arrematante. 
 
4.11.2. Fica proibido a emissão de notas fiscais em nome de terceiros, somente sendo 
emitida em nome do arrematante. 
 
4.11.3. Os dados que servirão para emissão de nota fiscal deverão ser aqueles apresentados 
no momento do credenciamento e para os arrematantes online aqueles dados fornecidos no 
momento do seu cadastro.  
 
4.11.4. Caso ocorra mudança de endereço do arrematante, este deverá comunicar ao leiloeiro 
antes da emissão da nota fiscal. 
 
4.12. Alguns dos veículos, recuperáveis, não possuem CRV, podendo ser emplacados no DETRAN 
do estado do Rio Grande do Norte ou em outros estados que não exija o CRV para registro de bens 
oriundos de leilão, apenas nota de arrematação emitida pelo leiloeiro. Caso algum veículo possua 
CRV, será informado no ato do leilão. 
 
4.12.1. O arrematante deverá observar as exigências do Detran da sua localidade para realizar os 
trâmites necessários ao cumprimento deste edital. 
 
4.13. Caso seja necessário a remarcação do chassi ou regravação do número do motor para algum 
veículo, será de responsabilidade do arrematante inclusive os custos com este procedimento. 
 
4.14. O arrematante se obriga a transferir a titularidade do(s) veículo(s) classificados como 
RECUPERÁVEIS para o seu nome, junto ao DETRAN/RN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data de retirada da nota, responsabilizando-se pelo pagamento das taxas porventura decorrentes 
do previsto no Art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro. 
 
4.15. 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 
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havendo pelo DETRAN a geração da multa de transferência fora do prazo, caberá ao comprador a 
responsabilidade pelo pagamento da multa. 
 
4.16. O arrematante do veículo considerado SUCATA, ou seja, sem condições de circular, receberá 
apenas o bem, sendo sua arrematação voltada apenas para fins de desmanche, reciclagem e 
reaproveitamento de peças. 
 
4.17. O arrematante do veículo considerado SUCATA se comprometerá a não circular em vias 
abertas ao público, tomando ciência das infrações criminais e civis que será acometido, caso 
venha a circular com o mesmo. 
 
4.18. A arrematação dos veículos classificados como "SUCATA" fica restrita a Empresa de 
desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal em que atuar, conforme disposto no Artigo 3º da LEI Nº 12.977, DE 20 DE MAIO DE 
2014.  
 
4.19 - As Empresas de desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal deveram enviar ao leiloeiro CARTÃO DE CNPJ até as 12:00 horas 
do dia que anteceder o leilão através do e-mail: filipe_leiloeiro@hotmail.com, entregar 
pessoalmente no escritório do mesmo, ou no momento da sessão de leilão presencial, para devida 
análise e aprovação. 
 
4.17. O arrematante do veículo considerado RECUPERÁVEL ficará responsável em requerer junto 
ao DETRAN vistoria de transferência, tendo esta validade de 30 (trinta) dias da sua emissão, 
devendo o arrematante observar o seu prazo de validade. Caso a vistoria perca a validade antes 
do arrematante transferir o referente bem/veículo, o arrematante arcará com as despesas e 
procedimentos necessários para realizar nova vistoria de transferência.  
 
4.17.1. O custo com a vistoria de transferência será de exclusiva responsabilidade do arrematante. 
 
4.18. O arrematante do veículo considerado RECUPERÁVEL, na hipótese de não mais mantê-lo 
em circulação, deverá providenciar a baixa do seu registro, conforme a legislação vigente. 
 
4.19. O arrematante é responsável pela utilização e destino final da sucata e responderá civil e 
criminalmente pelo seu uso ou destinação em desacordo com as restrições estabelecidas neste 
Edital e na legislação vigente. 
 
5 - DO JULGAMENTO  
 
5.1. O leilão será julgado pelo critério de maior lance, desde que seu valor seja igual ou superior ao 
da avaliação. 
 
5.2. Não será permitida a arrematação do bem por valor inferior ao da avaliação. 
 
5.3. Os lotes constantes na relação em anexo I foram devidamente avaliados pela comissão do 
leilão da CAERN no qual foi utilizado para critério as condições atuais dos bens. 
 
5.4. Os lances serão verbais a partir do preço mínimo, ou por meio eletrônico, aos licitantes que se 
cadastrarem no site www.leiloesaraujo.com.br 
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6 – DA ARREMATAÇÃO DOS BENS 
 
6.1. 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 a vista e no ato do leilão, 
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 favor do mesmo. Não serão 
aceitos cheques de terceiro. 
 
6.1.2. Os pagamentos posteriores ao leilão, deverão ser realizados através de depósito ou 
transferência bancária, diretamente na conta do leiloeiro: Banco Bradesco; agência: 7151-0; 
conta corrente: 19439-5; CNPJ: 27.908.313/0001-07; titular: Filipe Pedro de Araújo Leiloeiro 
Público Oficial ME. 
 
6.2. Após a arrematação, que se consuma com a “batida do martelo”, não será aceito em nenhuma 
hipótese a desistência do(s) arrematante(s) quanto ao(s) lote(s) arrematado(s). Sendo 
responsabilizado o(s) infrator(es) e o(s) lote(s) autorizado(s) a venda conforme dispõe o item 6.3 do 
edital. 
 
6.3. Caso o arrematante descumpra com o prazo de pagamento previsto no item 6.1, o leiloeiro 
estará autorizado a vender o(s) lote(s) para o interessado que ofertou a segunda melhor proposta, 
mediante autorização da comissão de leilão da CAERN.   
 
6.4. As vendas realizadas durante o leilão são irrevogáveis e irretratáveis. 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 e na ausência do pagamento do saldo 
restante no prazo previsto, o mesmo perderá em favor da CAERN, à caução paga no ato do 
leilão 20% (vinte por cento); e as despesas com o Leiloeiro. 
 
6.6. Nos casos dos pagamentos realizados em cheque e o mesmo ser sustado e/ou devolvido por 
insuficiência de fundos ou qualquer outro motivo, ficara desfeita a venda pagará o arrematante, 
multa de 20% (Vinte por cento) sobre o valor arrematado à CAERN e as despesas com o Leiloeiro, 
implicarão ao ARREMATANTE faltoso, as penalidades da Lei, que prevê, no caso de inadimplência, 
a denúncia criminal e a execução judicial contra os mesmos. 
 
6.7. Caberá ao arrematante, no ato da arrematação, o pagamento a vista da Comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) do valor de arremate bem como o ICMS. 
 
6.8. Os bens arrematados só serão liberados mediante o pagamento total da arrematação 
(comissão, arremate e ICMS) e no caso de veículos também a sua transferência em nome do 
arrematante. Os licitantes só poderão retirar seus lotes mediante a apresentação da nota de 
arrematação emitida pelo leiloeiro, devidamente assinada pelo mesmo, confirmando assim o 
pagamento total do lote. 
 
6.9. É também de responsabilidade do arrematante o pagamento do ICMS, 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), já no caso de máquinas, aparelhos e móveis, calcula-se da seguinte forma: 
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Valor do bem arrematado reduzindo 80% (oitenta por cento) e aplicando a alíquota de 18% (dezoito 
por cento), para sucatas não terá a aplicação da redução da base de cálculo, calcula-se da seguinte 
forma: valor do bem aplicando a alíquota de 18% (dezoito por cento), conforme art. 93 e 94 do 
Regulamento do ICMS do estado do Rio Grande do Norte, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 
de novembro de 1997 - consolidado até o decreto nº 27.187 de 02/08/2017. Caso o valor do(s) 
veículo(s) arrematado(s) supere a tabela Fipe, o ICMS será calculado então pelo valor da 
arrematação, aplicando-se a mesma redução da base de cálculo 95% (noventa e cinco por cento). 
 
7 - DA RETIRADA DO BEM 
 
7.2. Os bens deverão ser retirados pelos arrematantes nos endereços mencionados no item 1.2. 
deste edital no horário das 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:00 horas, mediante agendamento prévio 
com a Comissão de Leilão através dos telefones 3232.4137 e 3232.4138, e a apresentação dos 
documentos descritos no item 3.2 e da Nota de Arrematação devidamente emitida pelo leiloeiro. 
Devendo no caso de veículo, estar transferido em nome do arrematante. 
 
7.2.1. Caso algum veículo precise de reparos mecânicos ou outro que não possa ser realizado no 
local para que a transferência possa ser realizada, este será liberado pela comissão de leilão da 
CAERN mediante termo de autorização de retirada, se comprometendo o arrematante a transferir 
o bem assim que concluído os devidos reparos necessários, não podendo ultrapassar 180 (cento e 
oitenta dias). Caso seja necessário a dilação de prazo por motivo de caso fortuito e força maior, 
este deverá ser requerido à comissão de leilão da CAERN que analisará o caso e decidir sobre o 
deferimento dilação temporal. Eventuais custos e procedimentos para o cumprimento deste item, 
será de inteira responsabilidade do arrematante. Caso o arrematante não cumpra com este item, a 
CAERN poderá enviar ofício ao DETRAN para que seja inscrito o impedimento administrativo sob 
o veículo arrematado. 
 
7.2.2. Todas as despesas com remoção, desde a simples retirada do bem ou com o acesso ao 
mesmo, ficam a cargo do arrematante. 
 
7.2.3. Caso a retirada tenha sido delegada a um representante de pessoa jurídica, será necessária 
a apresentação de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes específicos 
para a prática do ato. 
 
7.2.4. Caso a retirada tenha sido delegada a um representante de pessoa física, será necessária a 
apresentação de procuração outorgada pelo arrematante ou autorização por escrito com firma 
reconhecida, autorizando a retirada do material arrematado pelo seu representante devidamente 
identificado e qualificado.  
 
7.3. A não retirada do bem pelo arrematante no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados 
da data da emissão da nota de arrematação, implicará em abandono, sendo o bem reintegralizado 
ao patrimônio da CAERN, sem direito à restituição dos valores pagos pelo arrematante.  
 
7.4. O arrematante fica obrigado pela descaracterização do bem arrematado no momento de sua 
retirada. 
 
7.5. No caso de veículo, o arrematante ao retirar o bem, deverá apresentar o documento já 
transferido em seu nome. 
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8 – DA ATA 
 
8.1. 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. 
 
9 - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. Os atos de adjudicação e homologação serão praticados, com base no § 4°, do inciso VI, do 
art.51, inciso IX da Lei n° 13.303/16, cabendo à Comissão de Licitação a adjudicação de cada lote 
ao seu arrematante, e ao Diretor da CAERN a homologação do certame. 
 
10 – DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis. 
 
10.2. Quaisquer esclarecimentos sobre este Leilão poderão ser solicitados à Comissão de Leilão, 
devendo ser dirigidos ao seu Presidente, no endereço definido neste edital. 
 
10.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Leilão no prazo de 03 (dias) úteis 
contados da data do apontamento da omissão.  
 
10.4. Haverá fase recursal única, após o encerramento da fase de habilitação. 
 
10.5. Para efeito do disposto no art. 86 da RILCC  sobre as razões de recursos deverão ser 
apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da publicidade do 
ato em meio eletrônico ou da lavratura da ata da sessão, se presentes todos os licitantes. 
 
10.6. O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual apreciará sua 
admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar ou não sua decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis e fazê-lo subir à segunda instância administrativa, devidamente informados, 
devendo a decisão final ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10.7. acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.8. Findo o prazo do item anterior, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à 
Presidência da CAERN, que poderá, em última instância, rever ou retificar a decisão do Leiloeiro. 
 
10.9. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser apresentados, 
exclusivamente, por escrito anexando-se a recurso próprio. 
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10.10. Toda impugnação ou razão de recurso referente a este ato convocatório deverá ser 
protocolizado na CAERN, em dias úteis das 07:30 às 11:30 e 13:30 às 17:30, sob pena de não 
serem conhecidos, e serão imediatamente comunicados ao Leiloeiro.   
 
10.11. Todas manifestações facultadas deverão ser protocolizadas junto à Comissão de leilão. 
 
11 – PENALIDADE 
 
11.1. Qualquer pessoa física ou jurídica que praticar atos em desacordo com o RILCC 
sujeita-se às sanções aqui previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
 
11.2 Pelo cometimento de quaisquer infrações prevista no RILCC, garantida a prévia 
defesa, a CAERN poderá aplicar as seguintes sanções:  

 
I - advertência;  
 
II - multa moratória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  
 
III - multa compensatória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 
IV - suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
CAERN, por até 02 (dois) anos; 
 
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I e III deste artigo poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II. 
 
12 – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1. O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens implica no conhecimento e 
total aceitação das condições previstas neste Edital. 
 
12.2. Ao presidente da Comissão de Leilão é facultado o direito de adiar, mediante despacho 
fundamentado, a presente licitação, sem que aos participantes caiba qualquer indenização. 
 
12.3. 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. 
 
12.3.1. A utilização pela Administração das faculdades previstas no item acima não geram direitos 
ou obrigações de qualquer espécie ao Leiloeiro ou a terceiros.   
  
12.4. A Comissão de leilão poderá, ainda, desde que devidamente justificados os motivos, retirar 
do Leilão qualquer um dos lotes ou itens descritos neste Edital. 
 
12.5. É proibido aos arrematantes dos lances vencedores cederem, permutarem, venderem ou de 
alguma forma negociarem os lotes antes do pagamento e da extração da Nota de Venda. 
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12.6. 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.  

 
Comissão de Acompanhamento do leilão 

 
____________________________________________ 

JOÃO CARVALHO FERNANDES DE OLIVEIRA 
Presidente de comissão 

Mat. 2421 
 

_______________________________________ 
HERIBERTO MEDEIROS FILHO 

Mat. 4207 
 

____________________________________________________________________________ 
FABIANO CRISTIANO RAPOUSO DA CÂMARA DE FARIA CALDAS FILHO 

Mat. 3308 
 

_________________________________________ 
MARCOS ANTÔNIO BRAGA PONTE 

Mat. 1016 
 

____________________________________________ 
DYEGO ALBERTO VILA NOVA DA COSTA 

Mat. 5032 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – RELAÇÃO DE BENS DO LEILÃO N° 001/2018 – CAERN 
 

LOTE PLACA DESCRIÇÃO ICMS AVALIAÇÃO 
01 NNR5314 FORD/COURIER L 

1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337170444, CHASSI 
9BFZC52PXCB9105
96 

R$ 178,53 R$ 7.000,00 

02 NOH0602 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337161550, CHASSI 

R$ 178,53 R$ 7.000,00 
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9BFZC52P2CB91054
4 

03 NNR5244 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337163669, CHASSI 
9BFZC52P0CB91058
8 

R$ 178,53 R$ 7.000,00 

04 NNR5304 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337168539, CHASSI 
9BFZC52P6CB91058
0 

R$ 178,53 R$ 7.000,00 

05 OJT3995 MOTOCICLETA 
KASINSKI/COMET 
150 70, ANO/MOD 
2012/2013, 
RENAVAM 
479614555, CHASSI 
93FCMACFCDM014
487 

R$ 30,97 R$ 600,00 

06 OJU6878 MOTOCICLETA 
KASINSKI/COMET 
150 70, ANO/MOD 
2012/2013, 
RENAVAM 
492687161, CHASSI 
93FCMACHCDM015
070 

R$ 30,97 R$ 600,00 

07 MYF3199 MOTOCICLETA 
HONDA/XLR 125, 
ANO/MOD 2001, 
RENAVAM 
765634430, CHASSI 
9C2JD17101R01739
4 

R$ 22,80 R$ 300,00 

08 NNO6894 FORD/FIESTA FLEX, 
ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
333458710, CHASSI 
9BFZF55A0C822045
0 

R$ 181,27 R$ 8.500,00 

09 NNR5014 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 

R$ 178,53 R$ 7.000,00 
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RENAVAM 
337048665, CHASSI 
9BFZC52P8CB91003
2 

10 NNR4974 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337048002, CHASSI 
9BFZC52P2CB91059
2 

R$ 178,53 R$ 7.000,00 

11 NNO6804 FORD/FIESTA FLEX, 
ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
333451457, CHASSI 
9BFZF55A3C822039
3 

R$ 181,27 R$ 8.500,00 

12 NNR5074 FORD/FIESTA FLEX, 
ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337050490, CHASSI 
9BFZF55A6C822045
3 

R$ 181,27 R$ 8.500,00 

13 NNM7442 GM/MONTANA 
CONQUEST, 
ANO/MOD 
2010/2010, 
RENAVAM 
200708651, CHASSI 
9BGXL80P0AC2171
33 

R$ 172,91 R$ 8.000,00 

14 OJZ5578 KIA/UK2500 HD SC, 
ANO/MOD 
2013/2014, 
RENAVAM 
559035292, CHASSI 
9UWSHX76AEN0116
21 

R$ 452,48 R$ 15.000,00 

15 NNW4803 FORD/FIESTA FLEX, 
ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
333461967, CHASSI 
9BFZF55A0C822131
0 

R$ 181,27 R$ 8.500,00 

16 NNV6373 GM/VECTRA SEDAN 
ELEGANCE, 

R$ 270,94 R$ 5.000,00 
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ANO/MOD 
2011/2011, 
RENAVAM 
330959646, CHASSI 
9BGAB69J0BB31845
7 

17 OKB8258 KIA/UK2500 HD SC, 
ANO/MOD 
2013/2014, 
RENAVAM 
565144480, CHASSI 
9UWSHX76AEN0116
01 

R$ 452,48 R$ 15.000,00 

18 OKA6798 KIA/UK2500 HD SC, 
ANO/MOD 
2013/2014, 
RENAVAM 
559865597, CHASSI 
9UWSHX76AEN0115
27 

R$ 452,48 R$ 15.000,00 

19 NNR5414 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337187770, CHASSI 
9BFZC52P0CB91003
9 

R$ 178,53 R$ 7.000,00 

20 MYB6257 CAMINHÃO 
FORD/CARGO 1415, 
ANO/MOD 
2000/2000, 
RENAVAM 
739468170, CHASSI 
9BFXTNCF8YDB581
65 

R$ 456,41 R$ 19.000,00 

21 MYE2759 CAMINHÃO GM/ 
CHEVROLET 13000, 
ANO/MOD 
1991/1992, 
RENAVAM 
176434917, CHASSI 
9BG783NWNMC005
229 

R$ 204,10 R$ 15.000,00 

22 NNM7352 GM/MONTANA 
CONQUEST, 
ANO/MOD 
2010/2010, 
RENAVAM 
200701150, CHASSI 

R$ 172,91 R$ 8.000,00 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SERHID 
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN 

 

 

9BGXL80P0AC2162
13 

23 OKA6788 KIA/UK2500 HD SC, 
ANO/MOD 
2013/2014, 
RENAVAM 
559864000, CHASSI 
9UWSHX76AEN0115
33 

R$ 452,48 R$ 15.000,00 

24 MYO3406 MOTOCICLETA 
HONDA/CG 125 
TITAN, ANO/MOD 
1998/1998, 
RENAVAM 
699943841, CHASSI 
9C2JC250WWR1985
50 

R$ 15,96 R$ 200,00 

25 MYJ3736 MOTOCICLETA 
YAMAHA/XTZ 125K, 
ANO/MOD 
2004/2004, 
RENAVAM 
830409408, CHASSI 
9C6KE03804001540
6 

R$ 22,97 R$ 300,00 

26 MYU5734 SUCATA DE 
MOTOCICLETA 
HONDA/CG 125 
TITAN, ANO/MOD 
1995/1995, 
RENAVAM 
178038911, CHASSI 
9C2JC2501SRS8949
3 

18% DO 
ARREMATE 

R$ 100,00 

27 NNR5364 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337177201, CHASSI 
9BFZC52P4CB91003
0 

R$ 178,53 R$ 4.000,00 

28 NNO6814 FORD/FIESTA FLEX, 
ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
333451511, CHASSI 
9BFZF55A7C822038
1 

R$ 181,27 R$ 8.500,00 
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29 MXI4256 SUCATA DE 
MOTOCICLETA 
HONDA/CG 125 
TITAN, ANO/MOD 
1996/1997, 
RENAVAM 
176846808, CHASSI 
9C2JC250VTR05085
7 

18% DO 
ARREMATE 

R$ 200,00 

30 MYI0508 MOTOCICLETA 
HONDA/XLR 125, 
ANO/MOD 
2002/2002, 
RENAVAM 
786355263, CHASSI 
9C2JD17102R01619
7 

R$ 23,68 R$ 300,00 

31 NNO6764 FORD/FIESTA FLEX, 
ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
333448421, CHASSI 
9BFZF55A9C822040
1 

R$ 181,27 R$ 8.500,00 

32 NNR5484 FORD/COURIER L 
1.6 FLEX, ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
337198225, CHASSI 
9BFZC52P9CB91003
8 

R$ 178,53 R$ 5.000,00 

33 MZA8082 CAMINHÃO 
AGRALE/8500 TCA , 
ANO/MOD 
2008/2008, 
RENAVAM 
962418102, CHASSI 
9BYC2762R8C00169
2 

R$ 412,44 R$ 11.000,00 

34  SUCATA FERROSA 
E DIVERSA 

18% DO 
ARREMATE 

R$ 500,00 

35 MYO0419 MOTOCICLETA 
HONDA/CG 125 
TITAN, ANO/MOD 
1998/1998, 
RENAVAM 
694521370, CHASSI 
9C2JC250WWR1330
25. CHASSI 

R$ 15,97 R$ 200,00 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SERHID 
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN 

 

 

OXIDADO. 
NECESSÁRIO 
REMARCAR 
CHASSI. 

36 MYI0558 SUCATA DE 
MOTOCICLETA 
HONDA/XLR 125, 
ANO/MOD 
2002/2002, 
RENAVAM 
786356570, CHASSI 
9C2JD17102R01616
9 

18% DO 
ARREMATE 

R$ 300,00 

37  DIVERSAS BOTAS, 
VASILHAMES 
PLÁSTICOS E 
MATERIAIS 
HIDRÁULICOS 
DIVERSOS 

18% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 1.000,00 

38  EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS: 03 
MARTELETES E 
DIVERSAS BOMBAS 
D’ÁGUA. 

3,6% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 1.000,00 

39  DIVERSOS 
MODELOS DE 
APARELHOS DE 
AR-
CONDICIONADOS 

3,6% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 500,00 

40  EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS: 
MÓVEIS, 
UTENSÍLIOS E 
MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA. 

3,6% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 500,00 

41  DIVERSOS PNEUS 
USADOS 

18% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 500,00 

42  01 GERADOR MWM, 
DIVERSOS 
MOTORES E 01 
MESA DE 
COMANDO 

3,6% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 1.500,00 

43  CARCAÇAS DE 
HIDRÔMETRO 
TOTALIZANDO 
16.850 KG. VALOR 
DO KG: R$ 8,00 

18% DO 
ARREMATE 

R$ 
134.800,00 
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44 MXW5354 CAMINHÃO 
FORD/F4000, 
ANO/MOD 
1990/1990, 
RENAVAM 
176213775, CHASSI 
9BFKXXL68LDB2528
2 

R$ 197,37 R$ 7.000,00 

45 NNO6824 FORD/FIESTA FLEX, 
ANO/MOD 
2011/2012, 
RENAVAM 
333452879, CHASSI 
9BFZF55A8C822040
6 

R$ 181,27 R$ 8.500,00 

46 MYI6575 FIAT/DOBLO 
CARGO, ANO/MOD 
2003/2003, 
RENAVAM 
805142703, CHASSI 
9BD2231583200434
5 

R$ 124,91 R$ 6.000,00 

47 MXW4693 CAMINHÃO 
MERCEDES BENZ L 
1113, ANO/MOD 
1982/1982, 
RENAVAM 
175904898, CHASSI 
34403312561012 

0,90% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 14.000,00 

48  EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS: 
QUADRO DE 
COMANDO; 
BOMBAS D’ÁGUA E 
TUBULAÇÕES 
DIVERSAS 

3,6% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 1.500,00 

49  SUCATA FERROSA 
E DIVERSA 

18% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 400,00 

50  DIVERSAS 
CONEXÕES EM 
PVC 

18% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 2.000,00 

51  DIVERSOS 
ELETRODUTOS E 
CURVAS EM PVC 

18% DO 
VALOR DO 
ARREMATE 

R$ 2.000,00 
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ANEXO II 
RECIBO DE LEILÃO (COMPROMISSO DE ARREMATAÇÃO) 

 

 


