
EDITAL DE LEILÃO DE MATERIAIS – SESI e SENAI – 06/12/2018 ás 11h00 CONDIÇÕES 
GERAIS DO EDITAL DE VENDA 

LEILÃO PLENO TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE 
*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/ DF 

 
 
 
SESI E SENAI por intermédio da GSCF – Supervisão Patrimônio, observadas as disposições da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela 
Legislação Estadual pertinente e, por fim as Condições Gerais do Leilão comunica aos 
interessados que realizará LEILÃO, no dia 06 de Dezembro de 2018 as 11h00, Avenida Dom 
Pedro II, 620, Bairro Jardim, Santo André/SP, aberto á participação de qualquer interessado. 
 
1- DO OBJETO 
Constitui objeto do presente Leilão a bens diversos e veiculos, conforme relação do anexo I. - 

2- DA VISITAÇÃO 

2.1  Os lotes estarão dispostos para visitação no dia  05/12/2018  , no horário das 9h   às 11h e 
das 14h ás 16h , no seguinte endereço: 
 
- Almoxarifado da Líder Leilões: 
 Av João Ramalho, 1504 – Parque São Vicente – Mauá/SP 
 
3 – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 
O presente Leilão sera realizado na forma da legislação vigente, os veiculos a serem leiloados, 
serão ofertados e vendidos em lotes numerados, perfeitamente identificados. 
 
Cada lote sera vendido àquele que ofertar o maior lance, e não sera considerado o lance 
inferior ao valor mínimo estabelecido pelo SESI / SENAI, reservando-se a  mesma o direito de 
não liberar os lotes que não alcançarem os preços mínimos de  venda. Serão aceitos lances via 
“internet online”, pelos licitantes previamente cadastrados no “site” do leiloeiro, 
www.LIDERLEILOES.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes 
presentes no leilão. 
O cadastro dos licitantes interessados em participar do leilão através da “internet”, deverá ser 
feito no próprio “site”, www.LIDERLEILOES.com.br , com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência do horário marcado para a realização doleilão. 
Os licitantes interessados em participar do leilão presencial deverão, antes do início do leilão 
identificar-se, fornecendo os documentos referidos no item 6 e outras informações que o 
leiloeiro achar necessária, para controle e emissão das respectivas notas de vendas. 
Os materiais e bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condiçõe sem que se 
encontram, não sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive em relação a 
eventuais defeitos ou vícios ocultos. 
O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições do Leilão e das 
características dos lotes postos à venda, ficando ciente das responsabilidades civis e criminais, 
quanto às obrigações assumidas por força da arrematação. 
 
4 – DO PAGAMENTO 

O(s) arrematante(s), no ato do leilão, deverá(ao) efetuar à vista do(s) lote(s) arrematado(s), e 
pagar 5% (cinco por cento) sobre o valor total, a título de comissão do leiloeiro, por meio de 
cheque(s) nominal(is) a este. No caso de lances via “internet”, o arrematante deverá efetuar o 
pagamento, conforme estipulado pelo leiloeiro e aceito, pelo arrematante quando de seu 
cadastramento 
Será devida ainda despesa de administração que segue:



 
Valor do lote Valor da taxa 
até R$ 499,99 R$ 50,00 
de R$ 500,00 até R$ 999,00 R$ 100,00 
de R$ 1.000,00 até R$ 3.499,99 R$ 150,00 
de R$ 3.500,00 até R$ 4.999,99 R$ 200,00 
de R$ 5.000,00 até R$ 9.999,99; R$ 300,00 
de R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 400,00 
R$ 20.000,00 até R$ 29.999,99; R$ 500,00 
R$ 30.000,00 até R$ 39.999,99 R$ 600,00 
R$ 40.000,00 até R$ 49.999,00; R$ 700,00 
R$ 50.000,00 até R$ 59.999,00; R$ 800,00 
R$ 60.000,00 até R$ 69.999,00; R$ 900,00 
R$ 70.000,00 até R$ 79.999,00; R$ 1.000,00 
R$ 80.000,00 até R$ 89.999,00; R$ 1.500,00 
R$ 90.000,00 até R$ 99.999,00; R$ 2.000,00 
superior a R$ 100.000,00 R$ 5.000,00 

 
A desistência do arrematante implicará em multa de 20% sobre o valor  da arrematação, sem 
prejuízo ao pagamento da comissão do leiloeiro de 5%, persistindo tal obrigação, sob pena de 
responder civil e criminalmente por tal  prática. 
É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma 
negociar os materiais arrematados, antes de sua retirada dos locais estocados. 
 
 O preço do bem arrematado, a comissão do Leiloeiro e a despesa de administração 
deverão (somados) ser pagos através de cheque entregue no momento do leilão, ou ainda de 
depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível, no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro 
Oficial: TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA –  CPF  262.678.818-06,  Banco ITAU (341), Agência 
3785, Conta Corrente 05546-2. Até ás 10 (dez) horas da manhã do dia seguinte ao leilão e 
análise das propostas por parte da Comitente Vendedora, os arrematantes cujas propostas 
forem aprovadas (liberadas) receberão um e-mail com instruções para depósito – 
recomendamos esperar o recebimento deste e- mail antes de efetuar o depósito. Decorridos 2 
dias úteis do envio do e-mail sem que arrematante tenha realizado o depósito, os bens 
poderão ser vendidos a outros interessados. 

 Após o recebimento do e-mail, os arrematantes deverão efetuar o depósito e enviar por 
e- mail para pagamento@liderleiloes.com.br ou via fax os comprovantes de pagamento (preço 
do bem arrematado, da comissão do Leiloeiro e da despesa de administração somados) para a 
emissão da Nota de Venda em Leilão (emissão somente após a compensação do pagamento 
devido). O mesmo deverá ser retirado pelo(s) próprio(s) arrematante(s) ou procurador(es) 
munido(s) de autorização com firma reconhecida em cartório), nos dias e locais que serão 
informados no dia do leilão. Para a retirada da Nota de Venda em Leilão é necessária 
apresentação dos documentos de identificação do arrematante (Cédula de Identidade e 
CPF/MF, no caso de Pessoa Física, e Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de 
Eleição da Diretoria, no  caso de Pessoa Jurídica). No caso de procuradores, sera necessária 
autorização por escrito do arrematante, com firma reconhecida em cartório – não serão 
abertas exceções. 

 
 A Nota de Venda em Leilão poderá ser enviada ao arrematante via Sedex, mediante o 
pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquentareais), o qual deverá ser efetuado através de 
depósito junto à conta do Leiloeiro, devendo o arrematante, neste caso, enviar solicitação 
formal via e- mail pagamento@liderleiloes.com.br ou telefone (0 xx11 4425- 2905 /5925). O 
comprovante de depósito deve ser enviado via fax, juntamente com a cópia dos documentos 
de identificação do arrematante (Cédula de Identidade e CPF/MF, no caso de Pessoa Física, e 
Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria, no caso de 
Pessoa Jurídica). 



 Caso a venda seja cancelada por conveniência do SESI e do SENAI, a mesma 
providenciará a devolução do valor pago pelo arrematante, mediante depósito em  conta 
corrente do mesmo, sem qualquer imposto pago pelo arrematante, acréscimo de juros ou de 
correção monetária. Sendo que à comissão paga ao Leiloeiro será de responsabilidade do 
arrematante. 

– A nota de venda de cada lote adquirido sera emitida no nome do arrematante vencedor. 
Não sera permitido o desmembramento entre vários compradores, participantes ou não do 
leilão. 
 
5 – DA RETIRADA 

Período de Retirada: 11/12/2018 ao dia 17/12/18. Fim deste prazo, o arrematante perderá o 
direito a aquisição e o valor pago pelo lote arrematado, sem que lhe caiba qualquer 
reclamação, sob qualquer título, voltando o referido lote a constituir propriedade de 
SESI/SENAI. 
Para a retirada, o arrematante deverá agenda previamente o dia e horário com o responsável 
das áreas da Lider Leilões , nos telefones abaixo: 

Telefones 11 4425-2905 /11 4425-5925 ramal 07 Falar com Silvia ou Natlhalia 

 Lembramos que o Agendamento é obrigatorio. 

Os lotes poderão ser retirados no dia agendado para a retirada, caso não seja o arrematante 
constante na nota de venda apresentar procuração com poderes para a retirada. 
 
O ICMS, bem como taxas e impostos de transportes interestaduais serão de responsabilidade 
do arrematante. 
 A forma de manuseio, transporte e armazenamento dos materiais e bens arrematados 
bem como quaisquer licenças junto aos órgãos ambientais serão de responsabilidade do 
arrematante. 
SESI/SENAI se reserva no direito de inspecionar, a qualquer momento, as instalações  do 
arrematante. Essa inspeção poderá ocorrer a partir da comprovação da compra, antes ou 
depois da entrega do lote 
 
No caso de aquisição de veiculos atentar-se para o informado abaixo: 
 
DPVAT 2018 se encontra quitado. 
O IPVA 2018 proporcional, licenciamento 2018 e transferência será por conta do 
arrematante. 
Os documentos para transferência serão entregues ao arrematante em até 40 dias corridos, 
e até a data do leilão pesquisas de débitos de qualquer espécie foi negativa, porem se surgir 
algum débito será por conta do comprador a regularização e encargos. O arrematante a 
contar da data de assinatura do recibo de compra e venda terá o prazo de 30 para efetuar a 
transferência do veiculo no DETRAN. 
 
Caso venha a ocorrer avaria mecânica e/ou elétrica nos veículos rodoviários utilizados para o 
carregamento dos materiais arrematados, o comprador deverá providenciar sua remoção para 
fora dos próprios da Líder Leilões, no mesmo dia e dentro do horário estipulado no sub item 
5.1. Todas as despesas de carregamento, movimentação, transporte, retirada dos lotes e os 
impostos e tributos, se devidos, serão de inteira responsabilidade do arrematante, que deverá 
executar esses serviços por seus próprios meios, ou de terceiros por ele contratados não sendo 
permitida a utilização de equipamento ou mão-de-obra dos empregados e contratados a 
serviço da Líder Leilões. 



O carregamento e transporte de todos os lotes são de responsabilidade dos arrematantes. 
Caso ocorram danos Líder Leilões provocados porem pregados ou contratados pelo 
arrematante, este será o único responsável arcando com todo onus decorrente. 
É vedada a utilização do trabalho de menor, dentro das áreas da Líder Leilões 
Caso o lote não seja retirado no prazo estabelecido no item 5.1 acima, o arrematante perderá 
direito de aquisição e valor pago pelo lote arrematado, sem que lhe caiba qualquer 
reclamação, sob qualquer título, voltando o referido lote a constituir propriedade de 
SESI/SENAI. SESI/SENAI reserva-se o direito de estender ou reduzir o prazo de retirada a seu 
exclusive critério, conveniência. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO 
 
Nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, e alterações 
posteriores, fica dispensada a apresentação, pelos arrematantes dos documentos de que 
tratam os artigos 28 a 31 do mesmo diploma legal, devendo apresentar : se pessoas físicas, 
carteira de identidade (RG) ou document equivalente e o comprovante de registro no cadastro 
de pessoa física (CPF); se pessoas jurídicas, o cartão de inscrição no cadastreo nacional de 
pessoa juridical (CNPJ) e a ficha de inscrição cadastral (FIC), se for o caso. 

Os arrematantes deverão fornecer ainda, contrato de adesão do site e as informações que lhe 
forem solicitadas pelo leiloeiro, com relação a seu endereço e telefone. 
Os arrematantes não poderão alegar, para fins e efeitos de direito, o desconhecimento das 
regras e condições contidas no presente Edital, bem como da legislação pertinente reguladora 
da matéria, notadamente das disposições da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e 
do Decreto 21.981/32, com alterações introduzidas pelo Decreto 22.427/33. 
 
7 – DAS INFORMAÇÕES 
Quaisquer informações e esclarecimentos relativo ao presente leilão poderão ser obtidos com 
a equipe da leiloeira, Sra.TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA , telefone (11) 4425-2905 / 5925, e-
mail e liderleiloes@liderleiloes.com.br 


