
www.ricoleiloes.com.br 

Telefone: (11) 4040-8060 

E-mail: contato@ricoleiloes.com.br 

TF DECOR 4 YOU 
Rua Carlos Rizzini, 118 

CNPJ: 30.634.361/0001-50 

 

1 
 

Leilão Público: 01/2021 

Modalidade: Presencial e Online 

Data do Leilão: 18 DE MAIO DE 2022 

Horário do Leilão: a partir das 15h00min 

Site: www.ricoleiloes.com.br 

Auditório: Rua Vitório, 142, Vila Prel – São Paulo/SP 

Observação: Devido à crise de saúde e sanitária (COVID19), as pessoas que quiserem participar 

presencialmente, obrigatoriamente deverão fazer o agendamento prévio pelo telefone (11) 4040-8060 ou (11) 

9.9316-7413.  

No dia do leilão não haverá cadastramento. Deverão ser respeitadas as regras impostas pelo Departamento de 

Saúde (uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento). Limitado o número máximo de 20 participantes na 

modalidade presencial. 

Data da visitação: 17 de maio 2022. 

Local da visitação: Av. Goiás, 1680, São Caetano do Sul/SP 

Horário da visitação: de 09h00min às 16h00min (Obrigatório agendamento) 

Leiloeiro Oficial: Flavio de Carvalho - JUCESP 1056 

 

TF EXECUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 30.634.361/0001-50, 

situada na Rua Carlos Rizzini, 118, Jordanópolis, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09894-190, juntamente 

com o Leiloeiro Oficial Sr. Flavio de Carvalho, inscrito na JUCESP sob o n° 1056, estabelecido na cidade de 

São Paulo/SP, com escritório situado na Rua Vitório, 160 - Vila Prel, CEP 05780-410, São Paulo/SP, 

denominado simplesmente CONTRATADO, torna público, que se encontra em andamento o Leilão de 

materiais inservíveis, à ser realizando no dia 18/05/2022, na modalidade Presencial e Online do Tipo MAIOR 

LANCE, objetivando a alienação dos bens disponíveis no site www.ricoleiloes.com.br, e, coloca à disposição 

dos interessados as normas a serem observadas na sua realização, como a seguir se estabelece: 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 Tem por objeto a alienação de bens, identificados no site da Rico Leilões (www.ricoleiloes.com.br) 

no dia 18 de maio de 2022. A visitação poderá ser realizada pelos interessados no dia 17 de maio de 

2022. 

1.2 Os lotes estarão disponíveis, no horário das 09h00min às 16h00min, na Av. Goiás, 1680, São 

Caetano do Sul/SP, ao qual será autorizada apenas com agendamento prévio. 

1.3 Não haverá emissão de qualquer comprovante de vistoria, cabendo ao licitante toda 

responsabilidade pela análise do objeto, não podendo haver alegação de ignorância da situação ou 

condições em que se encontram os bens leiloados, tendo em vista que é franqueada a visitação dos 

licitantes compradores, com agendamento prévio obrigatório. 

1.4 Os bens, que são objeto deste Leilão, estão distribuídos em lotes de objetos, cujas características 

estão descritas no site da Rico Leilões e no Anexo I (relação dos bens a serem leiloados) deste Edital. 

1.5 O licitante Comprador poderá retirar o bem por ele arrematado, pessoalmente ou por terceiros, com 

procuração com firma reconhecida por semelhança. 
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1.6 Os arrematantes receberão os bens no estado físico em que se encontram, correndo por conta do 

arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua propriedade 

junto aos órgãos competentes. 

1.7 No ato do carregamento, o arrematante deverá trazer todos os equipamentos de proteção e segurança 

necessários, não sendo permitida a desmontagem ou transformação dos bens arrematados dentro da 

área em que se encontram localizados. 

1.8 Os bens permanecerão na posse e guarda do Comitente Vendedor até sua efetiva entrega aos 

adquirentes. 

 

2. DO LEILOEIRO: 

2.1 O presente Leilão será realizado por intermédio do Leiloeiro Oficial, Sr. Flavio de Carvalho, matrícula 

na JUCESP sob o N° 1056. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 

3.1 Poderão participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas regularmente 

constituídas. 

3.2 Todos os participantes deverão enviar ao escritório do Leiloeiro para se habilitar, mediante cadastro 

prévio a ser aprovado por sua administração, RG, CPF, e comprovante de residência, caso pessoas físicas; 

ou Estatuto/Contrato Social, CNPJ, comprovante de endereço e documento(s) de identificação do(s) 

sócio(s), caso pessoas jurídicas, para fins de credenciamento. 

3.2.1 Os representantes das Pessoas Jurídicas participantes, caso não sejam sócios, deverão apresentar 

instrumento de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes específicos para 

representá-las no leilão. 

3.3 A não apresentação dos mencionados documentos será motivo impeditivo para participação do 

interessado. 

3.4 Os interessados em participar de forma Online do Leilão em questão, deverão efetuar seu cadastro 

conforme descrito no endereço eletrônico www.ricoleiloes.com.br 

3.5 Quaisquer esclarecimentos quanto ao cadastramento do Leilão serão obtidos através do endereço 

eletrônico: contato@ricoleiloes.com.br ou pelo telefone (11) 4040-8060. 

3.6 O cadastro no site é gratuito e é exigido apenas para participação do leilão. A mera visualização do 

material de divulgação do leilão é aberta a qualquer interessado, sem a necessidade de qualquer controle 

prévio. 

3.7 Para o cadastro é necessário que o usuário forneça corretamente todos os dados solicitados, que terão 

caráter sigiloso e não serão divulgados pelo provedor do site aos outros usuários, com exceção do “login”. 

3.8 Após o cadastro, o provedor do site entrará em contato com o usuário para verificar as informações 

prestadas e liberar o acesso ao sistema, que será feito mediante “login” e senha. 

3.9 A efetivação do cadastro junto ao site compreende a autorização pelo usuário para que se procedam 

quaisquer verificações que o provedor julgue necessárias para verificação da idoneidade e autenticidade 

do usuário, com a finalidade de tornar os meios mais seguros e confiáveis para as transações. 

3.10 Ainda no caso de participação na forma eletrônica do Leilão, o usuário deve ter poderes para 

representar a pessoa jurídica, e responderá civil e criminalmente caso não os possua. 

3.11 Não serão aceitos lances de usuários e empresas estrangeiras, que não tenham representante 

legalmente constituído em território nacional. 

3.12 O provedor do site pode cancelar ou suspender o acesso ao sistema de leilões “on-line” de qualquer 

usuário, sem direito a qualquer reclamação ou indenização, a qualquer tempo quando constatada 

irregularidade por parte do cadastrado/usuário, não constituindo, este fato, restrição à possibilidade de 

participação aberta e irrestrita de qualquer interessado. 

3.13 O uso da senha de acesso pelos interessados é de responsabilidade exclusiva dos mesmos, incluindo 

qualquer transação efetuada por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Comitente 

Vendedor que realiza leilão, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

http://www.ricoleiloes.com.br/
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3.14 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do interessado ou 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes 

ao leilão eletrônico. 

3.15 Diante do caráter formal da proposta, do poder vinculante da mesma e do pressuposto da atenção 

necessária durante a participação no leilão eletrônico, não serão aceitas justificativas com a finalidade de 

anular lances, sejam elas fundadas em erros de digitação, ou qualquer outro motivo, salvo quando 

inexequíveis. 

 

 

4. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE VENDA: 

 

4.1 As propostas serão efetuadas pelos interessados, no ato do Leilão, por meio de lances. 

4.2 O preço de arrematação será o lance mais alto dentre os oferecidos pelos participantes, observando o 

preço mínimo estabelecido pelo Comitente Vendedor. 

4.3 As propostas deverão ser relativas ao lote inteiro, não sendo admitidas propostas para compra de partes 

destacadas do mesmo lote. 

4.4 Nenhum lote poderá ser vendido antes das 15h00min do dia 18/05/2022, quando se iniciarão as vendas 

lote a lote, começando do primeiro até o último lote, sequencialmente, a previsão de fechamento de cada 

lote é de 30 segundos na inexistência de novo lance. 

4.5 No caso de desconexão do Leiloeiro, por tempo superior a 20 (vinte) minutos, a sessão do Leilão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes. 

4.6 O Comitente Vendedor, bem como o Leiloeiro, não se responsabiliza pela conexão de internet, assim 

como quaisquer problemas técnicos do licitante durante o Leilão. 

4.7 O lance vencedor, será comunicado aos arrematantes ao término da sessão, via email, onde constarão 

todas as instruções para o pagamento. 

4.8 Os lances efetuados são irretratáveis e, se vencedores, geram obrigação contratual, na forma de promessa 

de compra, a qual deverá ser paga nas condições previstas, após a confirmação da arrematação, caso o 

Arrematante não efetue o pagamento, será emitido boleto no valor de 20%, com prazo de pagamento em 

10 dias e deverá ser quitado diretamente no escritório do Leiloeiro, caso não o faça, o titulo será enviada 

ao cartório, persistindo o não pagamento no prazo de 30 dias, será executado judicialmente. 

 

5. DO JULGAMENTO: 

 

5.1 O leilão será julgado pelo critério de maior lance, desde que seu valor seja superior ao da avaliação, e ao 

qual será acrescido o percentual de 5% (cinco por cento), correspondente à comissão da Leiloeira Oficial. 

 

6. DA ARREMATAÇÃO E DO PAGAMENTO: 

 

6.1 O pagamento do valor total do lote, acrescido os 5% à título de comissão da Leiloeira, deverão ser via 

transferência bancária (DOC ou TED), depósito em espécie ou PIX na conta designado pelo Leiloeiro 

Oficial no Banco do Brasil, Agência 1852-X, Conta Corrente 38.286-8 em nome de Sabrina de 

Andrade Verrone, CPF 321.232.928-93 – Chave PIX CPF 321.232.928-93. 

6.2 O comprovante de pagamento deve ser encaminhado para o e-mail: financeiro@ricoleiloes.com.br. 

6.3 Os pagamentos só serão aceitos em moeda nacional. 

6.4 O pagamento integral deverá ser realizado no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a 

realização do leilão. 

6.5 Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação. O comprador declara estar ciente do estado do 

lote arrematado, mesmo de eventuais defeitos ocultos, especialmente se tratando de veículo. Após a 

arrematação, não será aceita em nenhuma hipótese a desistência do arrematante quanto ao lote 

arrematado. 



www.ricoleiloes.com.br 

Telefone: (11) 4040-8060 

E-mail: contato@ricoleiloes.com.br 

TF DECOR 4 YOU 
Rua Carlos Rizzini, 118 

CNPJ: 30.634.361/0001-50 

 

4 
 

6.6 As despesas decorrentes do carregamento e transporte, serão de inteira responsabilidade dos 

compradores. 

 

7. DA LIBERAÇÃO E ENTREGA DOS BENS: 

 

7.1 Os bens deverão ser retirados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da emissão da 

nota de venda, de segunda-feira a sexta-feira, em horário compreendido entre 09h00min e 16h30min, 

sob pena de pagar multa de 2% ao dia sobre o valor do arremate. 

7.2 Para os bens materiais, deverão ser retirados imediatamente após o pagamento dos mesmos, em um prazo 

máximo de 3 dias úteis após o pagamento, sob pena de pagar multa de 2% ao dia sobre o valor do 

arremate. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

8.1 O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens implica no conhecimento e total aceitação das 

condições previstas. 

8.2 A retirada, desmontagem e transporte dos bens correrá por conta dos arrematantes a partir dos locais 

onde se encontram. 

8.3 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram não sendo concedida ao comprador qualquer 

espécie de garantia, inclusive quanto às especificações, natureza e qualidade, correndo por conta do 

arrematante todas as despesas decorrentes de impostos. 

8.4 Não serão aceitas, posteriormente à arrematação, reclamações, devoluções, pedidos de restituições de 

quantias ou abatimento de preço, qualquer que seja o motivo alegado pelo comprador, e não poderão 

alegar para qualquer fim de direito, desconhecimento destas condições de venda. No caso de lote que 

envolva veículo automotor, o arrematante fica desde já convocado para que antes do início da sessão do 

leilão acompanhe a conferência/vistoria do estado do mesmo. 

8.5 É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma negociar o 

bem arrematado antes do pagamento, transferência e retirada do veículo, máquina e outros bens das 

dependências dos locais em que se encontram. 

8.6 Não será exigida dos licitantes qualquer garantia para participação no presente Leilão. 

8.7 Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente 

Licitação, com renúncia aos demais, por mais privilegiados que sejam. 

 

As Condições de Vendas da Hasta Pública, estarão disponíveis no site do Leiloeiro Oficial 

(www.ricoleiloes.com.br), para receber via e-mail favor solicitar para contato@ricoleiloes.com.br ou ligue 

(11) 4040-8060. 

 

São Paulo, 06 de maio de 2022. 

 

 

FLAVIO DE CARVALHO 

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

JUCESP 1056 

 

 


