
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO OFICIAL  

 
CÉSAR AUGUSTO ARAGÃO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial matriculado na 
JUCEPE sob a Portaria nº 35/2009, por ordem do COMITENTE VENDEDOR, 
DECLARA que promoverá a alienação dos bens materiais do patrimônio desta 
empresa através de leilão público na modalidade EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA 
(site www.aragaoleiloes.com.br), mediante MAIOR OFERTA, em 17.11.2021, às 
14:30, na sua plataforma de leilões hospedada, nos termos a seguir:  
 
1) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, e a quem 

maior lance oferecer, seja presencialmente no dia do leilão ou através do site 
www.aragaoleiloes.com.br. Caso o maior lance não atinja o valor mínimo 
pretendido pelo comitente vendedor, o leiloeiro poderá receber oferta inferior na 
forma de CONDICIONAL (caso o comitente vendedor autorize) e que deverá ser 
respondido para o arrematante num prazo estimado de até 72h. 

 
2) O Pagamento do valor arrematado deverá ser pago pelo arrematante à vista em 

até 24 (vinte e quatro) horas, acrescido da comissão do leiloeiro no percentual 5% 
e Despesa administrativa informada no site;  

 

3) Caso o lance declarado vencedor tenha sido ofertado eletronicamente, o mesmo 
deverá receber um email de confirmação com boleto bancário de pagamento no 
prazo de até 24h após o leilão.  

 

4) Em caso do não pagamento do lote no prazo estipulado em edital, o leiloeiro 
poderá impedir a participação do arrematante em outros leilões, cancelar o lote, 
notificar os cartórios de protesto e adotar medidas jurídicas em desfavor do 
arrematante inadimplente.    
 

5) O arrematante só receberá o lote arrematado após a confirmação da 
compensação do crédito referente o valor da arrematação, comissão de 5% e 
despesa administrativa, os quais deverão ser pagos ao leiloeiro. 
 

6) Os comprovantes de pagamentos dos lotes arrematados deverão ser 
encaminhados por email ou whatsapp do leiloeiro para que seja emitida a NOTA 
DE ARREMATAÇÃO a fim de autorizar à retirada dos bens no depósito situado a 
à. Rua Severino Rodrigues dos Reis, Nº 01, Santana, Camaragibe-PE. 

 

http://www.aragaoleiloes.com.br/
http://www.aragaoleiloes.com.br/


7) As despesas de retirada e transporte correrão por conta do arrematante.  
 

8) Os bens deverão ser retirados em até 4 (Quatro) dias úteis, impreterivelmente, e 
deverão ser agendados previamente com o leiloeiro. Caso o arrematante 
ultrapasse esse prazo, o arrematante poderá ter a sua venda cancelada sem a 
devolução das quantias eventualmente pagas.  
 

9) É facultado ao leiloeiro, devidamente autorizado pelo comitente vendedor e 
independentemente da motivação, suspender o leilão, a qualquer tempo, mesmo 
após o seu início, ou, ainda, não aprovar qualquer lance, sem que isso importe em 
algum direito dos licitantes, seja de que natureza for, em decorrência dessa não 
aprovação e/ou suspensão.  

 
É permitida ainda a visitação dos lotes, após prévio agendamento com o Leiloeiro ou 
nos dias 10 à 16/11/2021 no depósito situado à Rua Severino Rodrigues dos Reis, Nº 
01, Santana, Camaragibe-PE, de 9h à 12h e de 14h às 17h Demais informações 
sobre o leilão poderão ser dirimidas através do telefone: (81) 3877-1001 / 99432-7547 
ou Email: atendimento@aragaoleiloes.com.br. 
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RELAÇÃO DOS BENS 
 

Nº 
Lote Descrição Lance Mínimo Despesa Adm 

1 5 placas de metal R$ 50,00 R$ 50,00 

2 Mesa, bebedouro e carrinho self service buffet R$ 120,00 R$ 50,00 

3 9 cadeiras de escritorio R$ 50,00 R$ 50,00 

4 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

5 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

6 Compressor R$ 250,00 R$ 100,00 

7 2 ar condicionados marca Carrier (funcionando) 18000 btus R$ 300,00 R$ 100,00 

8 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

9 Estrutura de estande pra retroprojeto R$ 100,00 R$ 50,00 

10 Mesas e placas R$ 120,00 R$ 50,00 

11 Armários de Ferro R$ 250,00 R$ 100,00 

12 Cadeira para Salão de Beleza R$ 80,00 R$ 50,00 

13 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

14 Armários de Madeira R$ 300,00 R$ 90,00 

15 Armários de Escritório R$ 200,00 R$ 90,00 

16 Estufa para esterilização e secagem R$ 20,00 R$ 50,00 

17 Estufa para esterilização e secagem R$ 20,00 R$ 50,00 

18 16 Cadeiras giratórias R$ 120,00 R$ 50,00 

19 Estufa para esterilização e secagem R$ 20,00 R$ 50,00 

20 24 Cadeiras azuis de escritório R$ 250,00 R$ 100,00 

21 Placas e estruturas de ferro para escritório R$ 100,00 R$ 50,00 

22 3 mesas de escritório R$ 30,00 R$ 30,00 

23 5 ar condicionados (sucatas) R$ 50,00 R$ 50,00 

24 Equipamento médico para oftamologia R$ 50,00 R$ 50,00 

25 Estufa para esterilização e secagem R$ 20,00 R$ 50,00 

26 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

27 2 Armários para escritório R$ 80,00 R$ 50,00 

28 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

29 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

30 20 cadeiras escolares R$ 100,00 R$ 50,00 

31 13 cadeiras escolares R$ 60,00 R$ 50,00 

32 4 mesas de escritório R$ 80,00 R$ 50,00 

33 Estruturas de metal R$ 50,00 R$ 50,00 

34 Materiais diversos R$ 50,00 R$ 50,00 

35 Balança R$ 50,00 R$ 50,00 

36 Materiais de Informática R$ 100,00 R$ 50,00 

 


