EDITAL DE LEILÃO
LEILÃO EXTRAJUDICIAL BENEFICENTE – RENAULT CASA DO ZEZINHO
A RENAULT DO BRASIL, torna público para conhecimento dos interessados,
que realizará, “LEILÃO PÚBLICO BENEFICENTE”, do tipo ELETRÔNICO (online) - MAIOR LANCE POR LOTE, dos bens descritos e caracterizados no
presente edital.
Os bens serão arrematados por quem der o maior lance ofertado, por valor igual
ou superior ao lance mínimo estipulado para cada bem.
Declara o Comitente doador que todo o dinheiro será́ revertido em prol a
Instituição sem fins lucrativos denominada Casa do Zezinho com endereço a
Rua Anália Dolácio Albino, 77 – Parque Maria Helena, SP / CEP: 05854-020.
01 – Data, Hora e Realização
1.1. O leilão dos bens relacionados no Anexo I deste Edital será realizado no dia
18 de Novembro de 2018 1 às 18 horas (horário de Brasília) de forma eletrônica
(on-line) no endereço eletrônico (site) www.leilaorenault.com.br.
1.2. Os interessados em participar do leilão poderão, inclusive, ofertar lanços
presenciais, diretamente no Salão do Automóvel situado no São Paulo Expo
Exhibition
&
Convention
Center,
que
está
localizado
na:
Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda - São Paulo / SP e/ou no
Autodromo de São Paulo situado na Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos,
São Paulo - SP, 04801-010 os interessados deverão, através de tablets
localizados nos stands da Renault, informar seu CPF e Email de contato.Para os
lances presenciais os interessados deverão possuir ingressos de acesso aos
eventos.
a) Para estes interessados, após participação presencial, será encaminhado um
email para confirmação de seus dados cadastrais e lances efetuados. Caso não
haja confirmação de cadastro em até 48 horas após o lance ofertado, o mesmo
será excluído.
b) Dos lanços ofertados via internet: O interessado em ofertar lances pela
internet deverá cadastrar-se no site www.leilaorenault.com.br.
c) O interessado responderá civil e criminalmente pelas informações lançadas
no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os
dados pessoais (pessoa física ou jurídica) e aceitará as condições de
participação previstas neste Edital e nos Termos de Uso constante na página
eletrônica.
d) Os lanços eletrônicos poderão ser iniciados a partir do momento em que o
presente Edital estiver publicado no site supra citado.

e) Sobrevindo lance nos sessenta (60) segundos após horário de início do
término do leilão, o contador regressivo irá retornar para seu estado inicial
sessenta (60)
segundos e assim sucessivamente, para que todos os
interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances.
02 – Edital
2.1. As cópias integrais do Edital poderão ser obtidas gratuitamente no endereço
eletrônico do leilaorenault.com.br
03 – Dos Participantes
3.1. Poderão participar do Leilão Público e oferecer lances, pessoas físicas
maiores de 18 anos, portadoras do cartão CPF/MF e da Cédula de Identidade,
ou documentos que o substituam; e pessoas jurídicas inscritas no CNPJ/MF.
04 – Dos Bens
a) A relação detalhada e demais informações sobre os bens, com suas
respectivo valor de lance inicial, podem ser verificadas no final deste Edital.
b) Todos os bens serão alienados no estado em que se encontram, reservandose ao doador o direito de retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo
com o seu critério ou necessidade.
c) Os interessados declaram ter pleno conhecimento do presente EDITAL DE
LEILÃO.
4.1 - Visitação
a) Os interessados em participar do Leilão poderão ver e examinar os bens que
compõe o presente edital no [caso exista exibição das miniaturas descriminar
local e horário]
5 – Dos Lances
5.1. Os lances serão virtuais, ofertados em reais, a partir do LANCE INICIAL,
estabelecido no final do presente Edital, considerando-se vencedor o licitante
que houver feito O MAIOR LANCE POR LOTE.
5.1.1. A partir do Lance Inicial, ficará a cargo da RENAULT, estabelecer o
incremento mínimo para os lances subsequentes dos respectivos lotes, os quais
serão arrematados pelo maior lance oferecido.
5.2. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS.
5.3. O simples oferecimento de lance por parte do licitante implicará na inteira
aceitação deste regulamento.

6 – Do Pagamento
6.1. O pagamento do valor total deverá ser á vista, em até VINTE E QUATRO
(24) HORAS após arremate do(s) bem(ns) mediante depósito para:
Razão Social: Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho
CNPJ: 74.566.035/0001-29
Banco Bradesco nº 237
Agência: 0837-0
Conta corrente: 69.647-1
6.2. Após pagamento deverá ser enviado comprovante para [informar email ou
outra forma de envio de comprovante] devendo ser indicado Nome, CPF e
Lote(s) arrematado(s).
7 - Da Retirada Dos Lotes
7.1. A retirada dos lotes dará na cidade de São Paulo, em local a ser definido e
divulgado no site a partir do dia 18/11.
7.2. A RENAULT emitirá comprovante de arrematação em leilão, com a data da
realização do mesmo e, em hipótese alguma será emitida segunda via com data
posterior.
8 – Dispositivos Gerais
8.1. Casos não citados no Edital serão analisados pela RENAULT juntamente
com a Casa do Zezinho.
8.2. Os interessados declaram estar ciente e de acordo com os termos
constantes deste Edital do Leilão.
8.3. Demais esclarecimentos poderão ser solicitados diretamente pelo site
www.leilaorenault.com.br

