EDITAL DE LEILÃO VEÍCULOS ANTIGOS & ESPECIAIS

ID do leilão: 2887
Talladega Motors do Brasil Ltda E CIRCUITO de LEILÕES realizará leilão
extrajudicial modalidade de “venda direta” na modalidade ONLINE de
automóveis antigos e especiais no dia 05/09/2020 A PARTIR DAS 14:30 horas,
na plataforma de leilões PICELLI LEILÕES através do leiloeiro oficial JOEL
AUGUSTO PICELLI FILHO JUCESP 754/2007.

VISITA aos lotes nos dias 04/09 e 05/09 a partir das 10h LOCAL: Centro Técnico BMW Euro Ville Rua São Pedro da Aldeia
nº 1201 - Bairro Olhos D`Agua, em Belo Horizonte – MG.
1. Os veículos serão vendidos, UM a UM, A PARTIR das 14:30 horas do dia 05
de setembro de 2020, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, a quem maior lance
oferecer, reservado ao comitente vendedor o direito de recusar valores
inferiores ao mínimo de VENDA estabelecido (“VALOR DE RESERVA”).
Salientamos que o valor de reserva não é divulgado.
2. As vendas são realizadas em caráter irrevogável e irretratável. Os
lances recebidos na forma CONDICIONAL que forem aceitos pelos comitentes
vendedores, transformam-se em venda automaticamente.
3. Preço mínimo de venda é o valor estipulado pelo comitente vendedor para
a venda do bem. O valor atribuído para o lance inicial exibido no site
(www.picellileiloes.com.br) não é o valor de venda do lote.
4. O comprador do leilão On-line poderá programar lances automáticos, se
outro usuário cobrir seu lance o sistema automaticamente vai gerar um novo
lance para aquele usuário acrescido de um incremento fixo e prédeterminado, até um limite máximo definido. Incremento é lance a ser dado
no leilão e o seu valor mínimo é estabelecido pelo leiloeiro oficial.
5. Lance condicional quando for aceito pelo Leiloeiro, não implicará em
obrigação por parte do comitente vendedor em vender o lote. O arrematante
não poderá desistir do lance efetuado, devendo o COMPRADOR aguardar até a
liberação ou não do condicional. As vendas condicionais serão respondidas
em até 10 dias. Caso o lance condicional seja liberado, deverá o
arrematante efetuar o pagamento, conforme o item 7 descrito abaixo. O LANCE
CONDICIONAL poderá ser aceito pelo leiloeiro ainda que abaixo do valor
mínimo definido para venda do lote, portanto, fica CONDICIONADO A APROVAÇÃO
DO COMITENTE VENDEDOR. O leiloeiro poderá recusar lances que julgar
distante do valor de reserva do lote.
6. Todos os compradores deverão estar cadastrados no site e sua
identificação durante o leilão será pelo LOGIN cadastrado e liberado (após
o up-load dos documentos) no site.
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7. Os compradores do leilão deverão pagar a arrematação ONLINE através de
deposito na conta corrente do leiloeiro no BANCO SANTANDER ou TED. O
pagamento será no valor de 100% (cem por cento) do lote, mais 5% (cinco por
cento) referente a comissão do leiloeiro. Após o arremate o comprador
receberá via E-MAIL as instruções para pagamento e dados bancários para o
depósito, que deverá ser realizado impreterivelmente em até 48horas do
envio do e-mail de confirmação.
8. Em caso de desistência ou inadimplência será cobrado multa de 20% (Vinte
por cento) sobre o valor do lance e mais 5% (Cinco por cento) referente a
comissão do Leiloeiro. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a
cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento,
sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. O
Leiloeiro Oficial poderá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados
cadastrais do arrematante junto aos órgãos de proteção ao crédito.
9. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação. O comprador
declara ter visitado os LOTES e estar totalmente ciente do estado dos
veículos, mesmo de eventuais defeitos, vícios ocultos, falta de
componentes, avarias e toda e qualquer regularização que se façam
necessárias, inclusive nas gravações do chassi, motor, vidros, plaquetas e
divergências cadastrais, isentando leiloeiro e comitente vendedor de
qualquer responsabilidade.
10. As despesas e outros encargos decorrentes da venda como: Transferência
de propriedade, regularizações, pintura, reparos, carregamento, transportes
e outros serão de inteira responsabilidade e custo dos compradores e não
estão incluídos no valor do lance.
11. Os veículos poderão ser visitados nos dias 04/09 e 05/09 a partir das
10h no Centro Técnico BMW Euro Ville Rua São Pedro da Aldeia nº 1201 Bairro Olhos D`Agua, em Belo Horizonte – MG.
12. A retirada dos lotes poderá ser feita SOMENTE APÓS o PAGAMENTO INTEGRAL
do LOTE com agendamento prévio junto à organização do leilão. GERALMENTE em
1 ou 2 dias úteis após o pagamento.
13. EVENTUAIS débitos existentes até a data do leilão serão quitados pelo
comitente vendedor. O licenciamento estará pago para os veículos com final
de placa vencido, caso contrário o licenciamento será por conta do
comprador.
14. Os veículos serão vendidos com os respectivos recibos de compra e venda
e circulação (CRVL e DUT).
15. Os débitos (licenciamento, multa e tributos) até a data do leilão serão
de responsabilidade do vendedor, EXCETO IPVA 2020 a vencer.
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16. As informações contidas no site têm caráter informativo, cabe ao
arrematante certificar-se, TÉCNICAMENTE, VISITANDO O LOTE, o estado de
conservação, ausência de algum componente, e/ou aproveitamento de qualquer
veículo que pretende comprar, isentando tanto o Leiloeiro como o Comitente
vendedor de qualquer responsabilidade por vícios ocultos, redibitórios,
defeitos, divergências e prejuízos que possa a ter.

17. Qualquer reclamação sobre lote adquirido deverá ser feita por
escrito antes da retirada. Não serão aceitas reclamações feitas após
a retirada do lote. Não serão aceitas devoluções após arrematação.
18. O comprador declara ter realizado a VISITA aos LOTES e estar
totalmente ciente do estado dos veículos.
19. Ao participar do leilão o interessado DECLARA ter lido e ter
plena ciência e concordância as regras aqui estabelecidas,
ANÚNCIADAS pelo leiloeiro no momento do leilão ou noticiadas na
plataforma de leilões.
20. Os casos omissos e demais condições serão regidos pela legislação
vigente e pelo decreto lei nº 21.981 com as alterações introduzidas pelo
decreto lei nº 22.427.
Relação dos lotes disponível no site www.picellileiloes.com.br
Dúvidas, esclarecimentos, orientações, utilize nossos canais de
comunicação:
WhatsApp (19) 996952810
Telefone (19) 38672810
contato@picellileiloes.com.br
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