
CONDIÇÕES DE VENDA

Os Leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Oficial José Lazaro Ribeiro Menezes
Junior  Mat.  JUCISRS  394,  torna  público  que  submeterá  à  venda  em  Leilão
Extrajudicial  na  forma  da  Lei  9.514/97  e  regulamentação  complementar  e
observadas  as  condições  do  contrato  de  empréstimo,  em  exclusivamente  na
modalidade  ONLINE,  por  intermédio  do  site  do  leiloeiro
www.mercadoleiloes.com.br. Os lances serão ofertados somente pela internet, no
site  do  leiloeiro  www.mercadoleiloes.com.br mediante  cadastro  prévio  dos
interessados.  Não  serão  admitidos  lances  enviados  via  e-mail  durante  a
realização  dos  leilões.  Para  a  participação  ONLINE  os  usuários  interessados
deverão  ter  disponíveis  em  seu  computador  os  requisitos  técnicos  mínimos
necessários  para  navegação  na  internet  e  no  site  do  leiloeiro
www.mercadoleiloes.com.br. Eventuais quedas no sistema e/ou na navegação da
internet não poderão ser imputadas ao Vendedor e nem ao profissional Leiloeiro
Oficial. O pagamento do valor da arrematação será À VISTA e no prazo de até 01
(um) dia útil do encerramento do leilão, o qual deverá ser realizado por meio de
TED-DEPÓSITO  CONTA CORRENTE  para  a  conta  bancária  informada  pelo
Vendedor após o encerramento do leilão.  A comissão devida ao Leiloeiro será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não incluso no valor do lance
ofertado. O pagamento do valor da comissão será À VISTA e no prazo de até 01
(um) dia útil do encerramento do leilão, o qual deverá ser realizado por meio de
TED-DEPOSITO para a conta bancária informada pelo Leiloeiro Oficial  após o
encerramento  do  leilão.  Na  hipótese  da  falta  de  pagamento  do  valor  da
arrematação  ou  da  comissão  do  Leiloeiro  no  prazo  estipulado,  a  venda  será
desfeita e poderá ser direcionada para o segundo maior lance no leilão, e assim
por diante. Nessa hipótese, o Arrematante que der causa ao cancelamento da
venda em leilão pagará ao Vendedor o valor referente a 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o valor da arrematação, sendo 20% (vinte por cento) destinados ao
Vendedor e 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro Oficial, como dívida líquida e certa,
nos termos do art. 784 do Novo Código de Processo Civil. A DOCUMENTAÇÃO
referente à arrematação será emitido mediante a efetiva confirmação do crédito
em conta corrente dos valores referentes à arrematação e à comissão, sendo a
arrematação considerada perfeita, acabada e irretratável. A ata de leilão - auto de
arrematação somente será disponibilizado ao Arrematante após a comprovação
efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Após o
recebimento do Auto de Arrematação, o Arrematante deverá entrar em contato ao
escritório  do  Leiloeiro  Oficial  Mercado  Leilões,  atraves  dos  meios  de  contato
(telefone – site – cadastro pessoal no site ou e-mail) para receber instruções dos
procedimentos  da  realização   a  lavratura  da  escritura  definitiva.  A  escritura
definitiva de venda e compra será lavrada no prazo de até 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da comprovação do pagamento da arrematação e da
comissão  do  Leiloeiro  Oficial  pelo  Arrematante,  podendo  esse  prazo  ser
prorrogado  em face  à  situação de Pandemia  (COVID-19)  e  a  suspensão  dos
prazos dos cartórios, conforme o Provimento 91 de 2020 do CNJ. O Arrematante
se  responsabiliza  pelo  procedimento  e  pelas  despesas  responsabilidade  do
arrematante ttodas as providências e despesas necessárias à transferência dos
imóveis, tais como, imposto de transmissão, taxas, emissão de alvarás, certidões,
certidões  pessoais,  certidões  em  nome  do  Vendedor,  outorga  de  escrituras
públicas, emolumentos cartorários, registros, averbações de qualquer natureza,
inclusive o recolhimento de laudêmio e obtenção de certidões autorizativas, ainda
que relativo a hipóteses de situações enfitêuticas não declaradas ao tempo da
alienação. Lavrada a escritura, deverá o Comprador apresentar ao Vendedor, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da lavratura, a comprovação do registro

http://www.mercadoleiloes.com.br/


perante  o  Ofício  Imobiliário  competente,  com  a  apresentação  da  certidão
atualizada da matricula  do imóvel,  bem com o da alteração cadastral  perante
órgãos públicos e condomínios quanto à responsabilidade por tributos e encargos.
Os interessados se  responsabilizam pela verificação de toda a documentação
relativa aos imóveis, pelo levantamento de informações a respeito de possíveis
ônus  que  pesem  sobre  os  mesmos,  não  cabendo  ao  Vendedor  e  nem  ao
LeiloeiroOficial  qualquer  reclamação  posterior.  Eventuais  informações
disponibilizadas pelo Vendedor e/ou pelo Leiloeiro deverão obrigatoriamente ser
confirmadas  pelos  interessados,  a  elas  não  cabendo  qualquer  reclamação
posterior.   Os  participantes  declaram  tacitamente,  que  tomaram  ciência  da
situação do bem oferecido à venda, do seu estado de conservação, da situação
documental,  bem  como  eventuais  dívidas  pendentes  sobre  o  mesmo  não
descritas neste edital, não cabendo qualquer reclamação posterior ao Vendedor e
nem ao Leiloeiro Oficial ficando a evicção restrita ao valor pago na arrematação
na forma do artigo 448 do CCB, não cabendo qualquer indenização e devolução
da comissão do leilão na hipótese de eventual anulação posterior dos leilões. Os
participantes  declaram  tacitamente  que  estão  de  acordo  com  as  regras  e
condições  estabelecidas  para  os  leilões  e  delas  não  poderão  alegar
desconhecimento, nem da legislação que os fundamenta e nem das condições do
imóve. Demais condições do leilão obedecerão às normas reguladas pelo Decreto
nº 21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427
de 01/02/1933, e demais disposições aplicáveis à matéria que regula a profissão
dos Leiloeiros Oficiais. Nos termos do artigo 448 do Código Civil Brasileiro, fica a
evicção de direito restrita ao valor pago a título de arrematação, não lhe cabendo
qualquer indenização e/ou devolução do valor pago a título de comissão do leilão.
Informações:  Com o leiloeiro José Lazaro Ribeiro  Menezes Junior,  endereço:
Rua  Barão  do  Triunfo  nº1880,  Bairro  Fatíma,  Santa  Maria/RS,  telefones:
(55)3226-866 e (55)98403-1927 -  e-mails; atendimento@mercadoleiloes.com.br –
lazarojr@mercadoleiloes.com.br  ou site www.mercadoleiloes.com.br.
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