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LEILÃO DE PNEUS NOVOS 
 

Giovano Ávila Alves, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCESC sob o número AARC / 237, e Leiloeiro Rural 

matriculado na FAESC sob o nº 037, com escritório na Av. Rio Branco, 476 / 1009, Centro, Florianópolis/SC, CEP. 

88015-200 fones: (48) 3364.1838 ou 99919.7676, pela forma da lei (Dec. 21.981/32) e devidamente autorizado pelo) 

Comitente/Proprietário, FAZ SABER que realizará o LEILÃO ON-LINE, tipo MAIOR LANCE, com término as 

14h00min do dia 10 de janeiro de 2019, para venda de PNEUS NOVOS de veículo automotor por lote ou acervo 

global, com recebimento de lances exclusivamente ON-LINE pelo site www.soleiloes.com.br  

DO OBJETO DO LEILÃO E DESCRIÇÃO DOS LOTES 

 

O presente edital tem por objeto a venda em leilão de PNEUS NOVOS da marca PIRELLI SCORPION ATR, na 

medida 225/75 R16, retirados de veículos novos, sem uso, distribuídos à venda em diversos lotes e com pagamento 

parcelado em até quatro vezes no cartão de crédito.  

 

DA VISITAÇÃO: 

 

A visitação será mediante agendamento pelo telefone (48) 3364.1838.  

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO: 

 

Poderão participar pessoa física, maiores e capazes, com documento de identidade e CPF, ou pessoa jurídica 

através dos seus representantes com o contrato social. 

 

Os lances também serão recepcionados on-line pelo site do leiloeiro (https://www.soleiloes.com.br), e a participação 

dos interessados será mediante cadastro prévio com até 2 horas de antecedência de iniciar o leilão, de acordo com 

as condições de participação contratualmente previstas no site.  

 

Os lances on-line serão apresentados simultaneamente com os lances presenciais em auditório no endereço onde 

será realizado o leilão, dando-se por encerrado após a última proposta lançada on-line.   

 

Lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de recusa do leiloeiro por qualquer 

ocorrência, tais como quedas ou falhas no sistema, conexão à internet, linha telefônica ou qualquer outro motivo de 

caráter duvidoso do participante, não cabendo ao internauta reclamação a este título haja vista ser esta ferramenta 

um mero facilitador de propostas. 

 

Encerrado o leilão, o arrematante vencedor terá o prazo máximo de até 48horas para fazer seu pagamento junto ao 

Comitente/proprietário, sob pena de incorrer nas sanções previstas c/c 927 do Código Civil no montante de 20% do 

valor arrematado. Ultrapassado este prazo sem o devido pagamento, o leiloeiro poderá condicionar a venda ao 

arrematante que confirmou / lançou o penúltimo valor igual, ou maior anteriormente oferecido, respectivamente com 

aquiescência do(s) Comitente(s)/Proprietário(s).   

 

A comissão do leiloeiro será também a vista no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, e 

correrá por conta do arrematante (Art. 24, Parág. Único, Decreto n. 21.981/32).  

 

Os valores serão recepcionados na conta o leiloeiro a ser informada oportunamente.  

 

A transferência do(s) bem(ns) leiloado(s) será feita somente em favor do arrematante, e em nenhuma hipótese 

serão emitidos documentos em nome de terceiros que não se qualifiquem como compradores/arrematantes dos 

bens leiloados. 

 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram não merecendo o arrematante alegar 

qualquer tipo de vício ou defeito a este título, considerando que se tratam de pneus novos, retirados de veículos 

zero quilômetros.  

 

Os bens serão liberados para o arrematante ou seu representante legal assim que autorizados pelo Comitente, após 

a efetiva compensação dos pagamentos em local que o leiloeiro indicar.  
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O arrematante terá 10 (dez) dias úteis para retirar do local o(s) bem(ns) arrematado(s). Ultrapassado este prazo, 

será cobrado uma taxa diária de 1% (hum por cento) sobre o valor de arremate, até o trigésimo dia, quando então, 

ultrapassado este último prazo o(s) Comitente(s) / Proprietário(s) poderão dar ao bem o destino que for conveniente, 

não merecendo o arrematante qualquer reembolso do valor pago, bem como da comissão do Leiloeiro. 

 

Como a todos os interessados é dado o direito de vistoriar os bens que serão vendidos no Leilão, os arrematantes 

não poderão alegar o desconhecimento, por qualquer circunstância, motivo ou situação, bem como tampouco 

ingressar em juízo com Ação Redibitória ou equivalente, a fim de minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de 

indenização. A simples participação no Leilão já implica na aceitação deste Edital.  

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em razão de conveniência ou contingência administrativa, o(s) Comitente(s)/Proprietário(s) até o final do leilão 

poderão adiar ou revogar o presente Edital, no todo ou em parte, modificar as condições nele estabelecidas, 

inclusive valores, incluir ou mesmo retirar qualquer bem (lote ou item), sem que assista os interessados quaisquer 

direito à indenização ou reclamação a este título.  

 

Ao término do leilão, o leiloeiro fornecerá ao(s) os relatórios contento os dados de cada arrematante e os bens que 

arrematou, bem como o valor individualizado da compra e o total geral vendido no leilão, a título de prestação de 

contas. 

 

Encerrado o Leilão, será emitido um relatório e entregue e aos Comitente(s)/Proprietário(s) com os dados dos 

arrematantes e os valores finais de cada lote arrematado.  

 

O leiloeiro e o preposto que não atender as disposições constantes deste Edital ficaram sujeitos às penalidades 

aplicadas pela JUCESC e legislação em vigor.  

 

Em havendo fica eleito o foro da Comarca de Florianópolis/SC para dirimir quaisquer questões judiciais, excluindo a 

preferência de qualquer outra por mais privilegiada que seja. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas com o Leiloeiro Giovano Avila Alves / Matr. AARC / 237, pelo site 

https://www.soleiloes.com.br, por e-mail contato@soleiloes.net, pelos telefones (48) 3364.1838 / 99919.7676, ou no 

dia e no local do leilão. 

  Florianópolis/SC, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

 

________________________________ 
Giovano Ávila Alves 

 Leiloeiro Público Oficial e Rural  
Matrículas AARC/237 e 037 

https://www.soleiloes.com.br/
mailto:contato@soleiloes.net

