
CONDIÇÕES DE VENDA 
 
1- O arrematante terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realizar o 
pagamento do lote arrematado via TED/DOC/DEPÓSITO EM DINHEIRO no 
valor integral (+) 5% (cinco por cento) de comissão e a taxa/débito no 
escritório do leiloeiro. Caso não seja realizado o pagamento dentro do 
prazo estipulado, será cobrado o valor correspondente a 25% do lance, 
cujos valores serão cobrados judicialmente e a venda será rescindida, 
perdendo a arrematante a quantia.  
2- Os bens serão vendidos “um a um” ou “lotes” a quem maior lance 
oferecer reservando-se o direito do Comitente em liberar ou não o bem 
arrematado por maior preço alcançado.                                                                 
3- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram correndo por 
conta dos arrematantes todas as despesas e outros encargos decorrentes 
do carregamento e transportes dos mesmos. 
4- A retirada dos bens vendidos deverá ser efetuada contra a apresentação 
da Nota de Venda do leiloeiro, dentro do prazo de 03 (três) dias a contar da 
data do leilão.  
5- O arrematante pagará por dia R$ 30,00 (trinta reais) de multa pelo não 
cumprimento do prazo acima estipulado, por um período de até 5 (cinco) 
dias, inclusive sábados, domingos e feriados. Findo este prazo, perderá todo 
e qualquer direito sobre os bens arrematados, bem como todas as 
importâncias pagas, podendo o Comitente dar ao lote o destino que lhe 
convier. 
6- Não serão aceitas reclamações posteriores a arrematação, bem como 
não serão aceitas desistências em nenhuma hipótese. 
7- O arrematante compromete-se em fornecer ao Leiloeiro no ato do 
pagamento do (s) lotes (s) cópias do CPF/CNPJ, RG/INSCR/ 2 CNH e 
comprovante de endereço atualizado e que deverá constar na Nota de 
Venda. 
8- Para dar lances online é obrigatório o arrematante estar cadastrado e 
habilitado no site www.andradeleiloes.com.br com os dados autênticos do 
comprador, de acordo com as cópias de identidade (RG, CPF ou CNH) e 
comprovante de endereço atual solicitadas na habilitação para pessoa 
física, e cópias do contrato social e comprovante de endereço atual para 
pessoa jurídica. 
9- Serão recebidos lances via Internet através do site 
www.andradeleiloes.com.br e as fotos exibidas são meramente 
ilustrativas.  

http://www.andradeleiloes.com.br/
http://www.andradeleiloes.com.br/


10- É de responsabilidade do usuário o uso da senha e o mesmo se 
compromete a não divulgar a terceiros, sendo de sua responsabilidade 
todos os lances registrados em seu nome. Poderá o leiloeiro a qualquer 
momento solicitar a pessoa habilitada no leilão maiores informações do 
seu cadastro ou até um cheque caução. 
11- Será enviado via E-mail ou cobrado por telefone a cobrança dos lotes 
vendidos para pagamento de até 48 horas após o leilão. 
12- O Leiloeiro não se responsabiliza por falhas na conexão e nem pela 
conexão contínua na hora do leilão, como também não se responsabiliza 
pela conexão do usuário. 
13- O arrematante declara que já promoveu todos os exames e vistorias 
de acordo com os dias, horas e locais determinados nos editais publicados 
no jornal e aceita adquiri-los, isentando o COMITENTE – VENDEDOR e o 
LEILOEIRO, de qualquer responsabilidade, inclusive por vícios ou defeitos, 
ocultos ou não, e renunciando a qualquer direito ou ação. 
14- A documentação dos veículos será entregue transferidos para o nome 
do arrematante, mediante o pagamento de taxa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), dentro do prazo de até 40 dias úteis. Todas as taxas/débitos 
constantes do catálogo e registrados no recibo do leilão (boleto), bem como 
toda e qualquer vistoria necessária FICAM POR CONTA DO ARREMATANTE.  
15- O Leiloeiro poderá agrupar ou retirar qualquer lote deste catálogo. 
16- Os LANCES CONDICIONAIS serão válidos pelo prazo de até 07 (sete) dias 
úteis após a data do leilão. Aprovado o lance pela empresa vendedora 
dentro desse prazo, o arrematante estará obrigado ao pagamento do preço 
do bem arrematado. 
17- As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal 
no.21.981 de outubro de 1932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto 22.427 de 01 de fevereiro de 1933 que regula a profissão de 
leiloeiro oficial. 
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