
 

EDITAL DO LEILÃO 
 

A Leiloeira Oficial Tatiana Hisa Sato, matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob o nº 817, autorizada pelo comitente, realizará no dia 22 de Outubro de 2021, às 11:00 
horas, on-line através do site www.hisaleiloes.com.br , o leilão de bens móveis e veículos, 
obedecidas as condições de pagamento e as regras a seguir: 

 
LEILOEIRA - O Leiloeiro é um agente público do comércio, responsável pela realização do 
leilão, sendo reconhecida a fé pública das decisões por ele tomadas acerca das arrematações 
dos bens apregoados. 

 
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO - Para estar apto a ofertar lances para a aquisição 
dos bens expostos no site hisa Leilões, os interessados deverão ser capacitados para contratar, 
nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a 
participar do leilão. Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ 
em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em 
processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações 
sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. 

 
BENS - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontra, não testados, 
sem garantia de funcionamento, fabricante e de estrutura interna e externa podendo 
apresentar danos, avarias e/ou vícios ocultos, reservando-se à comitente vendedora o direito 
de retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo com o seu critério ou necessidade, 
por intermédio do Leiloeiro. 
Correrão por conta e responsabilidade do arrematante, todas as despesas para transferência, 
inclusive para outros Estados, tais como, o recolhimento do IPVA em atraso inclusive o do ano 
corrente, débitos mencionados ou não na condição/descrição do lote, débitos apontados ou 
não nas informações colhidas junto aos órgãos de trânsito, seguro obrigatório, 2ª via de 
documento, custas com cópias autenticadas de documentos como estatuto empresarial/Ata 
de reunião, regularização de documentação apreendida, bem como 2ª transferência em virtude 
de entrega amigável (quando for o caso), custas e providências na troca de 
lacração/emplacamento inclusive padrão MERCOSUL, impostos e taxas de quaisquer natureza 
que incidam ou venham a incidir, pré-existentes ou decorrentes de regularização da 
documentação ou do próprio veículo, inclusive, quaisquer débitos prescritos ou inscritos na 
divida ativa (multas e/ou IPVA), multas de averbação seguido de pontuação por atraso na 
documentação) tanto para o nome do comprador como para o nome do banco caso venha 
incidir. 
Qualquer dano ou ferrugem na numeração do chassi e/ou motor e havendo necessidade de 
remarcação, caberá ao arrematante cumprir com as exigências e procedimentos determinados 
da Resolução 362 do CONTRAN além dos custos necessários. 
Eventual necessidade de regularizações, reparos, substituições de motor, câmbio, etiquetas, 
selos, vidros, identificadores, lacração, carrocerias, eixos, suspensões, turbina, GNV, faróis, cor, 
combustível, categoria, blindagem, quilometragem e sinistros ou reprovações e divergências, 
recall ou qualquer outro item junto ao DETRAN/CIRETRAN/FABRICANTES ou empresas 
credenciadas de perícias e laudos ECV/CSV, serão por conta do comprador, isentando o Leiloeiro 
e os Comitentes Vendedores de qualquer indenização ou compensação financeira de qualquer 
hipótese. 

 
VISITAÇÃO – Só será liberada a visitação mediante agendamento, entre em contato, (11) 
94886-0334. 
 
 
 
 

 

http://www.hisaleiloes.com.br/


 

COMISSÃO DO LEILOEIRO - Os arrematantes deverão pagar ao Leiloeiro comissão de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação 

 

FOTOS - As fotos divulgadas no site Hisa Leilões são meramente ilustrativas, não servindo de 
parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances 
para arrematação de bens. O interessado declara ter pleno conhecimento do presente EDITAL 
DO LEILÃO, isentando o Leiloeiro, o site Hisa Leilões e a empresa vendedora por eventuais 
vícios existentes no bem adquirido. 

 
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado, a comissão do Leiloeiro deverá ser pagos através 
de rede bancária, no prazo de até 24 Horas a contar do encerramento do leilão/data da 
liberação do lance condicional, Serão aceitos somente pagamentos via TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, DOC - Documento de Ordem de Crédito, depósito bancário ou PIX, 
diretamente a leiloeira – Conta para pagamento: Banco Bradesco, Agência 3560, Conta 
corrente 2954-8; Titular: Tatiana Hisa Sato; CPF 314.294.208-47, Chave do PIX 
tatiana.hisa@satoleiloes.com.br 

 
LANCES - Os lances poderão ser ofertados através do site Hisa Leilões, os lances ofertados 
são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas 
em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma 
hipótese. O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo 
sempre o maior lance ofertado. Caso algum lance seja recebido nos 30 (trinta) últimos segundos 
do fechamento do lote, o cronômetro retroagirá a 30 (trinta) segundos do encerramento do 
lote e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 30 (trinta) segundos, para que 
todos os Usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances. 

 
RETIRADA - Após 07 (sete) dias úteis a contar da data da efetivação do pagamento 
(crédito/compensação de remessa em conta corrente) do valor do lance e da comissão do 
Leiloeiro, o bem será disponibilizado e deverá ser retirado pelo arrematante/procurador, 
mediante prévio agendamento de horário junto a Hisa Leilões, sendo necessária a apresentação 
da Nota de Arrematação original emitida pelo Leiloeiro e entrega de Procuração com firma 
reconhecida, se o caso. 
O Leiloeiro Oficial e o site Hisa Leilões não têm qualquer responsabilidade pela entrega do 
bem arrematado ao arrematante. 

 
INADIMPLÊNCIA - Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado, a comissão do 
Leiloeiro Oficial no prazo acima estipulado (24 Horas após o encerramento do Leilão), a 
arrematação ficará cancelada, devendo o arrematante pagar o valor correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do lance ofertado, sendo 5% (cinco por cento) a título de comissão do 
Leiloeiro Oficial e 20% (vinte por cento) destinado à comitente e ao pagamento de eventuais 
despesas incorridas. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, 
encaminhando-o a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da execução prevista no 
artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. O Leiloeiro Oficial poderá, nesta hipótese, solicitar a 
inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de proteção ao crédito. O 
arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão divulgado 
no SITE HISA LEILÕES, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados 
cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados. 
Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em situação "suspenso/irregular" junto a Receita 
Federal ou com seu endereço desatualizado junto a Receita Federal e/ou SINTEGRA, ficará 
sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 
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SANÇÕES - O site Hisa Leilões, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre 
que não for possível autenticar a identidade do interessado, ou caso este venha a descumprir 
o presente Edital do Leilão. 

 
SISTEMA - O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, 
programa ou procedimento que possa interferir no funcionamento do site Hisa Leilões. O site 
Hisa Leilões não será responsável por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos 
interessados por dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet. O site Hisa Leilões não 
garante o acesso contínuo de seus serviços, uma vez que a operação do site Hisa Leilões 
poderá sofrer interferências acarretadas por diversos fatores fora do seu controle.  
 

TAXA ADMINISTRATIVA - Adicionalmente, os arrematantes deverão pagar as despesas 
administrativas, conforme: 
 

R$ 0,01 até R$ 499,99 - R$ 50,00. 
R$ 500,00 até R$ 999,99 - R$ 150,00. 
R$ 1.000,00 até R$ 4.999,99 - R$ 250,00. 
R$ 5.000,00 até R$ 9.999,99 - R$ 650,00. 
R$ 10.000,00 até R$ 29.999,99 - R$ 1.000,00. 
R$ 30.000,00 até R$ 49.999,99 - R$ 1.500,00. 
R$ 50.000,00 até R$ 74.999,99 - R$ 2.000,00. 
R$ 75.000,00 até R$ 99.999,99 - R$ 2.500,00. 
R$ 100.000,00 até R$ 149.999,99 - R$ 3.000,00. 
R$ 150.000,00 até R$ 199.999,99 - R$ 3.500,00. 
R$ 200.000,00 até R$ 249.999,99 - R$ 4.000,00. 
Igual ou superior a R$ 250.000,00 - R$ 4.500,00. 

 
A comissão devida ao Leiloeiro e as despesas administrativas não estão inclusas no valor do 
lance. 
 
 

MODIFICAÇÃO - O site Hisa Leilões poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, 
acrescentar, extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços disponíveis no site Hisa Leilões. 


