LEILÃO FILANTRÓPICO
EDITAL DE LEILÃO
O Projeto Orelha de Abano, através de sua Diretoria, torna público que realizará
LEILÃO PÚBLICO, através do Leiloeiro Oficial Sr. VICENTE ALVES PEREIRA NETO,
ou Pregoeiro por ele designado, na forma do Artigo 45 da Lei 21.981/1932; para
alienação de Réplicas de Obras de Monet, conforme descrição no item 1.1 do
presente edital, conforme autorização de sua diretoria, com as respectivas acessões,
relacionados no Capítulo l deste edital.
O presente Leilão é beneficente e todo valor apurado, será revertido para o projeto.
Sendo, que todos os valores arrecadados da venda dos mesmos, inclusive comissão
do leiloeiro, serão inteiramente revertidos a esse projeto social.
O Leilão será realizado, na modalidade Leilão presencial, onde o edital se
encontra no site do leiloeiro oficial: www.agencialeilao.com.br, sendo que o
presencial, que será realizado à Rua Quinze de Novembro 485 – Centro, em
Joinville, com início no dia 12/09/2019 a partir das 20:00 horas, na Sociedade
Harmonia Lyra.
Havendo ainda assim saldo de réplicas (Obras), os mesmos retornarão a
Comitente, no qual poderá efetuar venda direta a qualquer interessado.
Maiores informações e EDITAL COMPLETO através da Home Page oficial da
Agência de Leilões – www.agencialeilao.com.br – Fale Conosco ou através do
email: junioragencialeilao@gmail.com
1 - DO OBJETO
O objeto do presente Leilão consiste na alienação de réplicas de Monet, conforme
descrição no Anexo 1 do presente edital.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do presente Leilão, pessoas físicas e jurídicas, desde que
cumprido o que segue:
2.1.1 - Cada pessoa física ou jurídica apresentar-se-á com apenas um representante
que, devidamente munido de documentos de identificação ou credenciais, será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, por todos
os efeitos, sua representação. Nenhuma pessoa, ainda que credenciada, poderá
representar mais de um participante.
2.1.2 - Para pessoas físicas deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Ficha de arrematação assinada em leilão;
b) Informações cadastrais atualizadas e demais informações sobre a forma de
pagamento.
2.1.3 - Para pessoas jurídicas deverão ser apresentadas as seguintes credenciais:
a) Habilitação do representante, por instrumento público ou particular de procuração,
neste caso acompanhado por cópia do ato de investidura do outorgante, na qual se
declare expressamente ter poderes específicos de decisão durante a realização da
licitação;

b) Em sendo a procuração particular, a mesma deverá ter firma reconhecida em
cartório;
c) Caso seja titular de pessoa jurídica, apresentar documento de credenciamento que
comprove sua capacidade de representar a representada.
2.1.4 - As pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos, somente poderão adquirir
bens, se devidamente emancipados, representados ou assistidos por seu
representante legal devidamente comprovado.
A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento impedirá o
representante de se manifestar e responder pela representada.
3 - DA MODALIDADE DE VENDA
3.1 - DA VENDA A VISTA
3.1.1 - A venda a vista prevê pagamento integral do lote, por parte do arrematante.
4 - DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - No dia do Leilão, o arrematante pagará o bem obrigatoriamente em moeda
corrente nacional ou em cheque nominal em favor da Comitente.
4.2 - A aquisição dos bens ficará vinculada à compensação do cheque que dar-se-á
mediante a apresentação de recibo por parte da Comitente.
4.3 - Os bens somente serão liberados após o pagamento integral do valor, seja em
espécie ou cheque, este considerado após a devida compensação e satisfação
bancária.
4.4 - Não será permitida a utilização de quaisquer outros Títulos, para nenhuma das
condições de pagamento.
4.5 - Em hipótese alguma serão restituídos os valores pagos.
4.6 - Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado, estará
automaticamente rescindida a compra, perdendo o direito de arrematação dos bens.
4.7 - Ficará sobre a responsabilidade da comitente ou pessoa por ele indicada, as
informações pertinentes a depósito ou cobrança dos valores de venda das réplicas,
não ficando sobre a responsabilidade desse leiloeiro, qualquer tipo de cobrança, seja a
título do valor da arrematação ou comissão sobre o valor da venda.
5 - DO LEILÃO
5.1 - DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO
O Leilão será realizado, na modalidade Leilão Presencial, no endereço Quinze de
Novembro 485 – Centro, em Joinville/SC, a partir das 20:00hrs, no endereço
acima, onde se encontram os quadros.
Nota: Para os itens remanescentes, ficará a cargo da comitente, a venda dos
mesmos a terceiros.
5.2 - DAS PROPOSTAS DE ARREMATAÇÃO
5.2.1 – Para a fase de leilão presencial, os lances deverão, obrigatoriamente,
através do leiloeiro oficial.
5.2.2 - Os lances não poderão ser inferiores aos valores estabelecidos pela avaliação
mínima conforme anexo 1 da presente licitação.

6 - DA LIBERAÇÃO DOS OBRAS DE ARTE.
6.2 – A liberação dos bens arrematados ocorrerá somente após a compensação
(cheque) ou quitação da arrematação (valor do lote), mediante liberação para o projeto.
7- DA VISTORIA DOS BENS
7.1 - Serão permitidas verificações dos bens na Rua Quinze de Novembro 485 –
Centro, em Joinville, durante o horário da hasta pública.
7.2 - Os interessados declaram que já promoveram todos os exames e vistorias nos
bens, de acordo com os dias e locais determinados nos editais publicados na rede
mundial de computadores e no site do leiloeiro, e aceitam adquiri-los, no estado em
que se encontram.
8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - A partir do 1º dia útil subsequente ao leilão, o arrematante terá 05 (cinco) dias
úteis para retirar os bens arrematados, em horário comercial, no endereço informado e
acordado pela comitente, mediante apresentação do recibo de quitação ou
autorização, ou qualquer outro documento que comprove o pagamento do lote
arrematado.
8.2 – As obras de arte, objetos do presente Leilão, serão entregues de acordo com
suas especificações, não cabendo ao arrematante discutir a restituição de valores ou
anulação do leilão.
8.3 - Não serão aceitas reclamações posteriores, pedidos de restituição das quantias
pagas ou abatimentos de preço, quaisquer que sejam os motivos alegados.
8.4 - A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável dos
termos e condições deste Edital.
8.5 - Fica eleito o foro da Comarca de Joinville (SC), para dirimir quaisquer questões
ou dúvidas oriundas deste Edital.
8.6 - As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal n.º 21.981 de
19 de outubro de 1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 22.427 de 1º
de fevereiro de 1933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
8.7 – Em caso de impossibilidade de execução por parte desse leiloeiro, tratando-se de
leilão filantrópico, aplica-se a regra contida no artigo 45 do Decreto Lei 21.981/32,
como sendo representante desse leiloeiro, descaracterizando a regra contida no inciso
5.2.1.
8.8 - Cabe a Comitente e a sua diretoria e demais participantes, o direito de cancelar
no todo ou em parte a presente licitação, sem que caiba aos participantes qualquer
direito de reclamação ou indenização.
8.9 - Quaisquer outras informações poderão ser obtidas junto ao Leiloeiro Oficial, o ou
através do e-mail junioragencialeilao@gmail.com, site www.agencialeilao.com.br na
opção fale conosco.

Vicente Alves Pereira Neto
Matrícula AARC- 0028/1.999
Leiloeiro Público Oficial

ANEXO 1 - RÉPLICAS
LOTE
S
1
2
3

TÍTULO

TRADUÇÃO
Campos de Papoulas perto
Poppy Fields near Argenteuil
de Argenteuil
The Artist’s Graden at
O Jardim do Artista em
Giverny
Giverny
Garden at Sainte-Adresse
Jardim em Sainte Andresse

5

Camille Monet and a Child in
the Artist’s Garden in
Argenteuil
Prés Monte Carlo

6

Monet’s Garden at Vetcheuil

7
8
9

Flowering Arche, Giverny
Nymphéas
Les Nymphéas
Canto do Jardim em
Montgeron
Estrada Romana em
Bordighera

4

10
11

Camille Monet e um criança
no jardim do artista em
Argenteuil
Perto de Monte Carlo
Jardim de Monet em
Vétheuil
Arcos Florais, Giverny
Lírios d’ Àgua
Lírios d’ Àgua
Canto do Jardim em
Montgeron
Estrada Romana em
Bordighera

DIMENSÕES

LANCE INICIAL

0,737 x 0,54m

2.500,00

0,921 x 0,895m

2.500,00

0,857 x 1,135m

2.500,00

0,647 x 0,553m

2.500,00

0,82 x 0,656m

2.500,00

0,906 x 1,135m

2.500,00

0,94 x 0,82m
1,00 x 0,753m
1,60 x 0,582m

2.500,00
2.500,00
2.500,00

0,965 x 0,87m

2.500,00

0,813 x 0,647m

2.500,00

