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“Edital Público de Leilão Online - Materiais Eletrônicos” 
_Leia atentamente todas as condições antes de participar do leilão_ 

 
 

Principais Informações 
 
Edital de código nº 14/2021. 

Data do leilão: 25/06/2021 (Sexta-feira). 

Horário de abertura do pregão: 13h. *Observado o horário oficial de Brasília/DF*. 

Forma de pagamento: Conforme descritivo de cada lote. 

Endereço eletrônico: www.troof.com.br  

Leiloeiro Oficial: Tiago Rogério de Freitas - Matrícula JUCESP nº 1195. 

 
Todos os lances são acolhidos como condicional e a venda será realizada a quem maior lance 

oferecer por intermédio da plataforma de leilão, reservando-se exclusivamente ao COMITENTE, o 

direito de liberar, ou não, os bens para venda, quando o maior lance alcançado no leilão for inferior 

ao valor mínimo estabelecido pelo COMITENTE para o leilão. 

 

OBS¹: O pagamento do lance vencedor será acrescido de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 

Leiloeiro Oficial, e de despesas administrativas, conforme tabela descrita no item 4 do presente edital. 

OBS²: Para participação do leilão e oferta de lances por intermédio do endereço eletrônico oficial, somente 

será concretizada a venda aos usuários devidamente habilitados. 

OBS³: Todos os lances ofertados neste leilão são para pagamento à vista. 

 

1. Das Condições de Venda 
 
1.1. Os bens serão vendidos no estado de conservação no qual se encontram e sem garantias, 

ficando assim os COMITENTES VENDEDORES e o LEILOEIRO OFICIAL, isentos de eventuais 

responsabilidades por vícios ou defeitos nos bens alienados, sejam eles ocultos ou não, e também 

por indenizações, trocas, consertos ou compensações financeiras de qualquer tipo/natureza. 

 

1.2. A procedência e evicção de direitos dos itens deste leilão são exclusivamente de 

responsabilidade dos COMITENTES VENDEDORES, que não se enquadram na condição de 

fornecedores, intermediários ou comerciantes, como também o Leiloeiro Oficial é um mero 

mandatário do exercício personalíssimo de função pública delegada.  
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1.3. O arrematante, devidamente cadastrado, ao efetuar seu lance ele declara para todos os fins 

de direito, que no dia da visitação, examinou detalhadamente o bem arrematado e teve ampla 

oportunidade de contar com a assessoria de peritos técnicos de sua inteira confiança, tendo 

pleno conhecimento de que os bens arrematados são usados, não foram revisados, nem mesmo 

testados, sendo apregoados e arrematados no estado atual em que se encontram. 

Cada lote do leilão será finalizado separado e sequencialmente, com um intervalo mínimo de 5 

(cinco) segundos entre eles, por intermédio do site oficial - www.troof.com.br - controlado e 

conduzido pelo Leiloeiro Oficial. 

 

1.4. Sobrevindo algum lance nos 15 (quinze) segundos do fechamento do lote, o cronômetro 

retroagirá, a fim de que voltem os mesmos 15 (quinze) segundos restantes, para o 

encerramento do lote, e assim sucessivamente, para que todos os usuários interessados tenham a 

oportunidade de ofertar novos lances.  

 

1.5. Os lances serão oferecidos pela internet, desde que, os usuários estejam previamente 

cadastrados e habilitados no leilão. Assim não há garantia ao Arrematante/Comprador, em caso 

de recusa do Leiloeiro Oficial, ou por qualquer outra ocorrência, tais como, queda ou falhas no 

sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras intercorrências, sejam quais forem os 

motivos, posto que são apenas facilitadores de oferta aos interessados, com os riscos naturais às 

falhas ou impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, que são assumidos com 

exclusividade pelo interessado, quando da sua participação. 

 

2. Da Forma de Pagamento 
 
2.1. O pagamento deverá ser realizado direta e exclusivamente pelo Arrematante/Comprador, 

somente ao Leiloeiro Oficial, por meio de TED - Transferência Eletrônica Disponível em conta 

bancária do Nu Pagamentos S.A. (260) - Nubank, Agência 0001, Conta corrente nº 811.0785-9, 

favorecido Tiago Rogério de Freitas, inscrito no CPF nº 382.953.148-66 ou por meio de 

transferência via CHAVE PIX (17 98159 2550), sendo vedado em qualquer hipótese o pagamento 

em espécie, cheque ou conta bancária de terceiros. 

 

3. Da Retirada do Lote Arrematado 
 
3.1. O(s) bem(ns) arrematado(s) será(ão) entregue(s) somente após a integralização dos 

pagamentos, mediante a apresentação da “Nota de Arrematação”. 
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3.2. Os bens encontram-se armazenados nos locais designados e descritos em cada lote ou na 

página inicial do leilão. 

3.3. A retirada e transporte dos bens arrematados são de inteira responsabilidade do arrematante, 

que responderá civil e criminalmente por qualquer dano pessoal ou material causado a terceiros. 

Impostos de qualquer natureza, inclusive ICMS decorrente do transporte de bens até o destino final, 

serão de inteira responsabilidade do arrematante, devendo este providenciar documentação hábil, 

para tal finalidad, tanto em operações estaduais, quanto para interestaduais, excluindo o leiloeiro 

oficial e o comitente vendedor de eventuais autuações. 

 

3.4. No ato da retirada do(s) bem(ns), o arrematante ou seu representante legal deve conferir os 

itens e eventual divergência da condição de venda, deverá ser comunicada imediatamente a 

gerencia do leiloeiro oficial, não cabendo qualquer reclamação intempestiva. 

3.5. O prazo de retirada do bem será de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização do leilão, 

mediante agendamento junto ao escritório do leiloeiro oficial. 

 
4. Das Despesas Administrativas 
 
4.1. O pagamento do valor referente ao lote arrematado observará a seguinte regra para aplicação 

das despesas administrativas, consoante abaixo:  
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5. Das Disposições Gerais e Finais 
 

5.1. As condições constantes neste edital poderão ser modificadas pelo Leiloeiro Oficial e/ou 

comitente vendedor, devendo tais mudanças constar no recibo de venda e termo de 

responsabilidade. O valor mínimo para venda é estipulado pelo COMITENTE VENDEDOR, sendo que 

o valor inicial não é o preço mínimo de venda do bem. 

5.2. Quando o maior lance ofertado pelo bem não atingir o valor mínimo para venda, a critério do 

Leiloeiro Oficial, poderão ser acolhidos lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior 

aprovação do COMITENTE VENDEDOR. 

 

5.3. Os lances condicionais serão válidos até o comunicado da negativa ou da aceitação por parte do 

COMITENTE VENDEDOR, ademais dentro deste prazo o arrematante estará obrigado ao pagamento 

do preço do lote arrematado, da comissão do leiloeiro oficial e ainda das despesas administrativas, 

sendo que o não cumprimento ou cancelamento por parte do arrematante, acarretará multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação, conforme legislação vigente. Entretanto, caso 

o COMITENTE VENDEDOR não aprove o valor ofertado, o lance será desconsiderado, e não será 

devido nenhum valor pelo proponente. 

 

5.4. As demais condições deste leilão serão supridas, conforme o regulamento do Decreto nº 

21.981, de 19 de outubro de 1932, observadas as devidas alterações introduzidas pelo Decreto 

22.427, de 01 de fevereiro de 1933.  

 

6. Do Foro 
 
6.1. Dada a natureza jurídica e própria do Leilão Público Oficial, os participantes elegem o Foro e 

Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para dirimir todas e quaisquer dúvidas 

e pendências, renunciando expressamente a outros, por mais privilegiados que sejam. As demais 

condições seguirão o Decreto Federal nº 21.981, de 19/10/1932 e suas alterações. 

 

Nestes termos, 

Torno público o presente edital. 

São José do Rio Preto/SP, 14 de junho de 2021. 

 
Tiago Rogério de Freitas 

Leiloeiro Público Oficial  

Matrícula JUCESP nº 1195. 
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