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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO  
VEÍCULO NÁUTICO  

 
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 previsto 

até as 18horas do dia 20 de novembro de 2018, com recebimento de lances exclusivamente ON-LINE pelo 

site www.soleiloes.com.br  .  

DESCRIÇÃO DO OBJETO DO LEILÃO E VALOR INICIAL  

 

LANCHA FISHING 28 WA, Ano casco 2004, com 2 motores etecs 175hp cada de 590 horas (ano motores 2014), 

com Guincho elétrico e 40m de corrente, Ancora bruce de 7,5kg, Anchora garateira de 50 metros de cabo, Tela 8 
polegadas Lowrance Hds8, Radar 3G Lowrance Transducer Lowrance, 5 autofalantes marinizados, Som com 
entrada auxiliar e usb, Conversor 110v, Privada elétrica, Radio vhf Ventilador, Iluminações diversas, inclusive para 
lula, Bomba de agua salgada, Viveiro para peixes, 3 bombas de porão, Bomba agua doce, Tanque agua doce 60 
litros, Tanque combustivel 650 litros, 8 coletes salva vidas, 2 bois circulares, 3 defensas grandes e Carreta de 
encalhe de madeira. Valor inicial de R$ 165.000,00. 

 
 
DA VISITAÇÃO: 

 

A visitação ocorrerá do dia 01/11/2018 até o dia 20/11/2018, nas dependências da marina Terra Firme, localizada na 

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 10800, São Miguel, Biguaçu/SC, mediante agendamento prévio pelo telefone (48) 

99982.6010 a tratar com Luiz Henrique.  

 

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

participação dos interessados será mediante cadastro prévio com até 6 horas de antecedência de encerrar o leilão, 

de acordo com as condições de participação contratualmente previstas no site.  

 

Os lances serão ofertados pelos interessados internautas a partir do valor inicial estabelecido no site, procedendo-se 
à venda do bem e encerramento do leilão pelo maior lance ao final oferecido. 
 

Encerrado o leilão, o arrematante vencedor terá o prazo máximo de até 24horas para fazer seu pagamento, sob 

pena de incorrer nas sanções previstas do artigo 335 do Código Penal, c/c a legislação vigente, não obstante a 

reparação de dano prevista no artigo 186 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 

Comitente/Proprietário.   

 

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).  

 

Ambos os valores serão realizados pelo arrematante separadamente via depósito bancário em favor do 

Comitente/Proprietário e em favor do leiloeiro, em conta bancária a ser oportunamente indicada.  

 

O veículo será vendido livre e desembaraçado de débitos e multas em atraso, e será de inteira responsabilidade do 

arrematante a transferência de propriedade no prazo de 30 (trinta) dias, com a desvinculação da responsabilidade 

ao Comitente / Proprietário.   

 

Demais despesas inerentes à transferência da propriedade do veículo junto ao órgão competente, quando 

necessária ficará a cargo e responsabilidade do arrematante. 
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A simples participação no Leilão já implica na aceitação do estado real em que se encontra o veículo, visto ser 

permitida indiscriminadamente a vistoria (visita) antecipada, bem como o direito aos interessados de levarem 

profissionais especializados para certificar o real estado de conservação do mesmo, não sendo permitida a 

utilização de ferramentas que provoque a desmontagem para averiguação, bem como não será permitido colocá-lo 

em funcionamento, salvo se assim estiver disponível sob esta condição. 

 

O arrematante não poderá alegar o desconhecimento, por qualquer circunstância, motivo ou situação do estado de 

conservação do veículo, bem como tampouco ingressar em juízo com Ação Redibitória ou equivalente, a fim de 

minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de indenização.  

 

Os interessados poderão obter informações com os responsáveis no próprio local de visitação, sem gerar qualquer 

direito de reclamação, principalmente se depois de arrematados o estado de conservação do veículo esteja 

divergente do informado.  

 

O veículo será liberado para o arrematante ou seu representante legal assim que autorizado pelo Comitente, após a 

efetiva compensação dos pagamentos em conta bancária que o leiloeiro indicar.  

 

O arrematante terá 10 (dez) dias úteis para retirar do local o bem arrematado. 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 Comitente / Proprietário poderá dar ao bem o destino que for conveniente, não 

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

 

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. O leiloeiro não estará obrigado a seguir a ordem numérica em que 

os lotes dispostos à venda, podendo invertê-los conforme sua conveniência no dia do Leilão. 

 

Ao Leiloeiro caberá o direito de registrar um Boletim de Ocorrência contra todo aquele que impedir, perturbar, 

fraudar, afastar ou procurar afastar, a venda dos respectivos bens em leilão aos demais interessados, conforme às 

sanções previstas no artigo 335 do Código Penal. 

  

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 Ávila Alves / Matr. AARC / 237, pelo site 

https://www.soleiloes.com.br, por e-mail contato@soleiloes.net, pelos telefones (48) 3364.1838 / 99919.7676. 

 

  Florianópolis/SC, 22 de outubro de 2018. 
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