
20/05/2019 Condições de Venda - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1Koy5FY-eqVvACvvZfKvOA9PBHbTM-w6OLBWqwOh5qbM/edit 1/2

Condições de Venda 
 

 
Para participar deste leilão você deve estar ciente das principais regras para que seu lance seja 
seguro e você possa fazer um bom negócio. 
 
NATUREZA DO LEILÃO 

● Este leilão foi contratado por iniciativa da Administração Pública 

NATUREZA DA MERCADORIA 

● Alienação de bens móveis e/ou imóveis, em prol do fundo de solidariedade do município. 

VISITAÇÃO / EXAMINAÇÃO DOS BENS 

● Todos os lotes serão vendidos no estado em que se encontram, é assegurado a todo 
interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os lotes nos dias 17/06/2019 e 
18/06/2019, das 08:00 ás 16:00, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer 
desconhecimento do estado de conservação dos bens.  

● Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação. O comprador declara estar ciente 
do estado do bem, inclusive, eventuais defeitos, vícios ocultos, quantidades, estado de 
conservação e armazenagem. 

QUEM PODE ARREMATAR 

● Pessoa Física (maior de 18 anos) ou Jurídica. 

LANCES 

● 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. 

● AUTOMÁTICO : O Usuário poderá programar lances automáticos, de forma que, se outro 
Usuário cobrir seu lance, o sistema automaticamente gerará um novo lance para aquele 
Usuário, acrescido de um incremento determinado, até o limite máximo definido pelo Usuário, 
com o objetivo de que, até o valor estipulado, o seu lance seja considerado o vencedor. 

● A fixação pelo Usuário do lance automático deverá considerar que a soma do incremento 
poderá superar o valor máximo definido, desta forma poderá ser vencedor lance inferior ao 
máximo estipulado pelo Usuário, pelo que, a Sumaré Leilões não será responsabilizada. Em 
caso de dois ou mais usuários fixarem o mesmo valor máximo de lance, o sistema aceitará e 
será considerado vencedor aquele que primeiro alcançou o valor estipulado, cuja ordem dos 
lances será aquela definida automaticamente pelo sistema. 

● Os lances automáticos ficarão registrados no sistema com a data em que forem 
programados, e após confirmação de registro, você poderá suspender, porém os lances já 
registrados não poderão ser cancelados e/ou anulados em nenhuma hipótese. 

● CONDICIONAL : É um lance condicionado à Aprovação do Comitente, o Leiloeiro não tem 
autonomia de venda, independente do valor do lance. Os lances condicionais aprovados pelo 
Comitente, se transformarão em venda automaticamente, desta forma se o arrematante 
desistir do lance, estará sujeito às penalidades de multa de cancelamento. 
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DESISTÊNCIA DE LANCES 

● Em caso de desistência e/ou inadimplência caberá ao arrematante uma multa de 30% (trinta 
por cento) sobre o valor de arremate do lote, conforme previsão estipulada no item 21 do 
Termo de Utilização do Website. 

PAGAMENTO 

● Você receberá no e-mail cadastrado em até 1 dia útil, Boleto Bancário com vencimento em 
até 72 horas do Leilão. Após essa data estão sujeitos a multas de cancelamento e perda do 
Lote. 

● Serão devidos pelo arrematante: 
 
VALOR DO ARREMATE + 5 % COMISSÃO 

 
FATURAMENTO 

● Você poderá alterar os dados de faturamento, desde que solicitado em até 02 dias úteis da 
data do leilão. Somente serão aceitas solicitações de alteração se enviadas pelo e-mail 
cadastrado do arrematante. 

RETIRADA DO BEM 

● A retirada dos bens arrematados será a partir de 25/06/2019 mediante agendamento prévio, 
a ser realizada através do telefone (15) 3459-9999. 

● Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, deverá ser feito por escrito antes da retirada do 
lote. Não serão aceitas reclamações após a retirada do lote. 

DECLARAÇÃO 

● O usuário manifesta sua ciência quanto ao rol de pessoas impedidas de participar do leilão 
nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, declarando, 
expressamente e para todos os fins de direito, não se tratar de pessoa legalmente impedida 
de licitar e não ocupar qualquer das posições indicadas na referida lei. 

 

Este é apenas um resumo de informações e ao Concordar com esse termo, você declara estar 
Ciente de todas as normas e regras descrita no Edital, disponível para consulta nos detalhes do 
Leilão. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de contatar a nossa a Central de Atendimento ao 
Cliente via telefone ou  WhatsApp, clique aqui:  https://bit.ly/2M3tv 
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