
EDITAL PARA  VENDA DIRETA DE BEM EXTRAJUDICIAL ON-LINE 

 O presente Edital Para Venda Direta De Bem Extrajudicial estabelece as 

condições gerais para a compra do bem através do Portal 

www.mercadoleiloes.com.br 

Comitente vendedor: SICREDI Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG 

 José Lazaro Ribeiro Menezes Junior, Leiloeiro Oficial, pelo presente 

edital faz saber que encontra-se autorizado a proceder a venda direta do bem 

abaixo descrito: 

BEM – O bem/lote é ofertado no ESTADO DE CONSERVAÇÃO e no LOCAL 
em que se encontram: Veículo Automotor Nissan/Frontier XE ano e modelo 
2012/2013 Placas ITO3F78, chassis nº94DVCGD40DJ338232, RENAVAM 
487765680. 
Avaliação R$35.000,00. Lance mínimo R$35.000,00. 
O bem encontra-se depositado à Rua Venâncio Aires nº927, bloco b – Centro, 
Santiago/RS. Visitações no endereço referido em horário de 09.00 as 11.30 e 
13.30  as 16.00, mediante  agendamento, sendo esta única forma de visitação 
e vistoria. 
 
 Com a publicação do presente Edital Para Venda Direta De Bem 
Extrajudicial, os interessados ficam legal e financeiramente responsáveis pelo 
uso do PORTAL www.mercadoleiloes.com.br, pelos atos praticados e pelas 
ofertas/propostas realizadas. Os interessados desde já concordam que as 
ofertas/propostas realizadas no citado PORTAL equivalem a um compromisso 
firme e irrevogável de aquisição e compra do bem. Caso o interessado não 
concorde com as regras estabelecidas no presente Edital Para Venda Direta 
De Bens Extrajudicial ficará impedido de realizar ofertas/propostas através do 
portal. 
 
1- Portal www.mercadoleiloes.com.br - O portal é uma plataforma para a 
realização de Leilões objetivando o comércio eletrônico através de venda direta 
e alienação de bens entre Comitentes e Arrematantes em nível global. 
 
2- Serão de responsabilidade do(s) Arrematante(s)-Comprador(es)-
Adquirente(s) todas as despesas decorrentes da eventual necessidade de troca 
de partes e peças do bem/lote e/ou veículo ofertado, bem como sua 
regularização(ões) junto aos órgãos competentes. 
 
3- - Garantia - O bem/lote é ofertado SEM GARANTIA e, alienado no estado 
físico e condições em que se encontra. 
 
4- As Fotos divulgadas no portal são meramente ilustrativas e não devem ser 
adotadas como parâmetros para demonstrarem o estado do bem/lote ou 
influenciarem a decisão de compra. Os interessados deverão verificar 
pessoalmente o estado de conservação do bem antes de confirmarem a 
compra. 
 



5-Transferência de veículo - A transferência de propriedade do veículo deverá 
ser concluída no prazo de até 30 dias corridos contados da data da 
homologação da venda e Ata de venda direta de bem extrajudicial. Restrição 
para circulação de veículos - Conforme legislação vigente, todos os veículos 
restituídos por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega 
amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em 
razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza, poderá 
constar no ATPV-E, Vedada Circulação, até que seja efetuada a devida 
transferência ou regularização pelo comprador junto aos órgãos competentes. 
 
6- Comissão do Leiloeiro - Sobre os valores do bem/lote arrematado-
Comprado-Adquirido INCIDIRÁ a Taxa de Comissão de 5% (cinco por cento) 
em favor do Leiloeiro, a qual deverá ser paga diretamente ao mesmo e ou 
creditada em conta corrente por ele indicada (DecretoLei n° 21.981/32 e 
Decreto n° 22.427/33). 
 
7- A proposta recebida será encaminhada à quem de direito, para apreciação e 
aceitação ou não.  A plataforma não aceita propostas de mesmo valor. 
Apresentação de propostas on-line será recebida através da plataforma de 
venda www.mercadoleiloes.com.br.  
 
8- Forma de pagamento - O arrematante-comprador-adquirente deverá efetuar 
o pagamento dos valores devidos através de boleto, TED ou depósito bancário 
em espécie, conforme indicado na ficha de arrematação e, deverá enviar os 
respectivos comprovantes de pagamento no e-mail 
atendimento@mercadoleiloes.com.br para comprovação dos pagamentos 
efetuados. 
 
9- Liberação do bem / prazo de retirada – O bem/lote adquirido será 
disponibilizado pelo Comitente em até 24horas, a contar da data da efetivação 
do pagamento (crédito/compensação de remessa em conta corrente) do valor 
do bem/lote e da respectiva comissão. 
 
10-Retirada – O arrematante-comprador-adquirente deverá entrar em contato 
através do telefone (55)3226-8666 – Whatsapp (55)99960-2481 ou, pelo e-mail 
atendimento@mercadoleiloes.com.br, para agendamento da retirada do bem. 
 
11- Limitação de responsabilidade - A responsabilidade do portal 
www.mercadoleiloes.com.br está limitada à disponibilização da plataforma de 
intermediação para a promoção de transações no comércio eletrônico entre 
Comitentes e Arrematantes. 
 
12- O Comitente responde perante os Interessados/Arrematantes pela 
veracidade das informações veiculadas, pela transação de venda e compra e, 
pela entrega dos bens adquiridos nas condições ofertadas, assim como pela 
origem, existência e legitimidade dos bens ofertados. 
 
13- Declaração de ciência e aceitação - Ao dar lance(s) ou proposta(s), o 
arrematante interessado declara que leu, entendeu e concordou com todos os 
termos constantes deste Termo de Compra e Venda. 

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


 
14- Cientes e todos aqueles que tomaram conhecimento do presente EDITAL 
PARA  VENDA DIRETA DE BEM EXTRAJUDICIAL ON-LINE, tendo sido lidas 
as cláusulas e demais termos do presente Edital, sendo pessoas esclarecidas, 
inteligentes, e a redação lançada de forma a não haver dúvida, concordaram, e 
da concordância, expressam a aquiescência do todo inserido no presente edital 
 
 
 
 

José Lazaro Junior 
Leiloeiro Oficial JUCIS/RS394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


