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EDITAL DE LEILÃO ADMINISTRATIVO DE BENS PARTICULARES 
EMPRESA CSM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA. 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/08/2022 

LOCAL ONLINE: Através do site do leiloeiro: www.machadoleiloeiro.com.br  

 

 

1. PREÂMBULO 

A empresa CSM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 05.091.666/0001-

16, com sede sito à Br 282, Km 603, Distrito Industrial II, Maravilha, SC, CEP 89874000, vem informar, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizará leilão administrativo na modalidade ONLINE para a venda de 

bens móveis de propriedade da empresa, no dia 10 de Agosto de 2022, a partir das 10h00, através do site do 

leiloeiro: www.machadoleiloeiro.com.br, tendo como Leiloeiro Oficial o Sr. Fábio Marlon Machado e regendo-

se o Leilão pelo constante neste Edital. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto do presente edital consiste na venda, pelo maior lance ofertado, dos seguintes bens móveis de 

propriedade da empresa CSM Indústria e Comércio De Fogões LTDA., sendo: 

LOTE DESCRIÇÃO LANCE INICIAL 

01 01 (uma) PRENSA EXCENTRICA DE CHAVETA, MARCA PREZAP, 25T; 

CURSO 72mm; MOTOR 3CV, 380 TRIFÁSICA – NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRA 

 

R$ 11.250.00 

02 01 (uma) PRENSA EXCENTRICA DE CHAVETA, MARCA PREZAP, 45T; 

CURSO 82mm; MOTOR 4 CV, 380 TRIFÁSICA – NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRA 

 

R$ 18.000,00 

03 01 (uma) PRENSA EXCENTRICA DE CHAVETA, MARCA PREZAP, 15T; 

CURSO 60mm; MOTOR 2 CV, 380 TRIFÁSICA – NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRA 

 

R$ 9.000,00 

04 01 (uma) PRENSA EXCENTRICA DE CHAVETA, SEM MARCA, 40T; COM 

MOTOR (tamanho não sabido), 380 TRIFÁSICA – NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRA 

 

R$ 15.750,00 

   05 01 (uma) PRENSA EXCENTRICA DE CHAVETA, MARCA MSL, 60T; SEM 

MOTOR – NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA 

 

R$ 26.250,00 

 

06 01 (UM) TRANSFORMADOR A ÓLEO, CHAPECÓ MATERIAIS ELÉTRICOS, 

1000KVA; MÉDIA TENSÃO 23,1kv, ANO 2011, 380 TRIFÁSICO/ 220 

MONOFÁSICO – NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA 

 

R$ 33.750,00 

07 01 (UM) TRANSFORMADOR A ÓLEO, MARCA TSM, 300KVA; TENSÃO EM 

ALTA DE 23,1kv, ANO 2003, 380 TRIFÁSICO/ 220 MONOFÁSICO – NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRA 

 

R$ 9.000,00 
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08 01 (UMA) MÁQUINA PARA CORTAR E DOBRAR ARAME CNC, MARCA 

POLIDOBRA, CAPACIDADE PARA ARAMES REDONDOS DE BITOLAS DE 

3, 4, 5 e 6mm, ANO 2011, 380 TRIFÁSICA – NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRA 

 

R$ 135.000,00 

09 01 (UM) COMPRESSOR PISTÃO, SEM MARCA, 2 HP  90 psi; 110 litros, 380 

TRIFÁSICA – NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA 

 

R$ 1.500,00 

 

10 01 (UM) COMPRESSOR, SCHULZ CSL 10BR  2CV – NO ESTADO EM QUE 

SE ENCONTRA 

 

R$ 1.500,00 

11 01 (UM) CAMINHÃO FORD/CARGO 816 S, ANO/MODELO 2012/2013, 

BRANCO, DIESEL, CARROCERIA FECHADA, SEM RESTRIÇÕES – NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRA 

 

R$ 116.250,00 

 

12 01 (UM) CAMINHONETE RENAULT/MASTER CC 2.5 DCI, ANO/MODELO 

2011/2012, BRANCO, DIESEL, CABINE ABERTA, ÚNICO DONO, SEM 

RESTRIÇÕES – NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA 

 

R$ 45.000,00 

 

 

3. DO LEILÃO 

3.1. O Leilão é regido pelo Art. 20 c/c Art. 40, ambos do Decreto 21.981/32, com as modificações introduzidas 

pelo Decreto 22.427/33, bem como por este edital, e será realizado simultaneamente, online e presencialmente. 

3.2. Podem participar do leilão todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, nos termos da legislação 

vigente. Menores de 18 anos somente poderão ofertar lanço/arrematar se emancipados, representados ou 

assistidos pelo responsável legal. 

 

4. DA HABILITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO ON-LINE 

4.1. As PESSOAS FÍSICAS ou JURÍDICAS interessadas em participar do leilão virtualmente deverão estar 

devidamente cadastradas no site. 

4.2. Para ativar o cadastro no site e ter acesso à área dos lances é necessário o envio da documentação 

solicitada em tempo hábil, via e-mail e/ou correios, com prazo de pelo menos um (1) dia útil antecedente a data 

marcada para abertura do certame. 

 

5. DOS BENS 

5.1. Os bens constantes deste edital serão alienados no estado em que se encontram, sem garantia, sem 

garantia de funcionamento e sem garantia de reposição de quaisquer peças que porventura esteja faltando, não 

cabendo à empresa CSM Indústria e Comércio De Fogões LTDA., tampouco aos seus representantes legais, 

qualquer responsabilidade quanto a reformas, reparos ou providências referentes a eventuais vícios e/ou 

defeitos ocultos ou aparentes, correndo única e exclusivamente a cargo do arrematante todos os ônus daí 

decorrentes. 

5.2. A todos os interessados é dado o direito de vistoriar previamente os bens a serem vendidos no presente 

leilão, a fim de constatar o real estado dos bens, sendo que os interessados não poderão alegar, por qualquer 
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circunstância, motivo ou situação desconhecê-los, nem tampouco ingressar em juízo com ação redibitória ou 

equivalente, a fim de minorar o valor, pleitear a rescisão contratual ou qualquer espécie de indenização. 

5.3. As fotos divulgadas no site: www.machadoleiloeiro.com.br, são meramente ilustrativas, não servindo de 

parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação de 

bens, sendo que os interessados deverão realizar a vistoria prévia, caso queiram verificar o real estado dos 

bens. 

5.4. O interessado declara ter pleno conhecimento do presente Edital, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE A 

VISTORIA PRÉVIA DOS BENS, inclusive acompanhado de um técnico ou avaliador de sua confiança, isentando 

a comitente vendedora e o leiloeiro por eventuais vícios existentes no bem adquirido.  

5.5. Reserva-se a comitente vendedora o direito de liberá-los, ou não, a quem maior lance oferecer bem como 

retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo com o seu critério ou necessidade. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE VENDA.  

6.1. O valor informado como “Lance Inicial” não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor 

para abertura de pregão. Desta forma, no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para 

mais ou para menos, a critério da vendedora.  

6.2. Os lances vencedores, independentemente do valor, serão recebidos na forma CONDICIONAL e serão 

submetidos à posterior análise e homologação da Vendedora, no prazo de 03 (três) dias úteis.  

6.3. Fica reservado à Vendedora o direito de não homologar as vendas e não liberar os bens pelo maior preço 

ofertado, independente de quaisquer justificativas, não sendo conferido ao adquirente o direito de pleitear 

quaisquer valores indenizatórios ou alegar prejuízos de qualquer natureza.  

6.4. Aprovado o lance pela Vendedora dentro desse prazo, o comprador estará obrigado ao pagamento do preço 

do sinal ou do total do bem arrematado (conforme condição de pagamento) e ao pagamento total da comissão 

do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor do arremate, à vista, em 24h.  

 

7. DA VISITAÇÃO 

7.1. Cabe aos interessados vistoriar os itens a partir da data da publicação do edital até UM DIA ÚTIL ANTES da 

data do leilão, respeitando o horário comercial da empresa (8:30 às 12:50 / 13:45 às 18h00). Os bens se 

encontrarão na sede da empresa. 

Os interessados poderão entrar em contato com o Sr. DIEGO, através do fone (49) 9 9138 8816, para fazer a 

visitação e sanar dúvidas acerca dos bens a serem leiloados. Será permitida apenas a avaliação visual, vedados 

outros procedimentos, como experimentação, testes e/ou retirada/desmontagem de peças. 

 

8. DOS LANCES 

8.1. Os lanços serão UNICAMENTE virtuais através do site, ofertados em reais, a partir do PREÇO MÍNIMO 

estabelecido no presente Edital, considerando-se vencedor o licitante que houver feito a MAIOR OFERTA POR 

ITEM. 

8.2. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as 

ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma 

hipótese. 

http://www.machado/
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8.3. Imediatamente após o lanço referente ao item ter sido aceito pelo Leiloeiro, o arrematante deverá identificar-

se, informando o nome, número da Carteira de Identidade, CNPJ ou CPF, endereço e telefone, para emissão do 

comprovante de arrematação. 

8.4. O simples oferecimento de lanço por parte do licitante implicará na inteira aceitação deste regulamento. 

9. DO PAGAMENTO  

9.1. Deverá o arrematante efetuar o pagamento à vista, em dinheiro, cheque ou depósito em conta bancária a 

ser informada em momento oportuno, sendo que o saldo deverá ser integralizado em até 48 horas.  

9.2. No caso de pagamento em cheque o bem arrematado só será entregue mediante comprovação da efetiva 

compensação do cheque. 

9.3. A comissão do leiloeiro é de 5% (cinco por cento) e será calculada sobre o valor da venda, correndo por 

conta exclusiva do arrematante, devendo ser paga no ato do arremate para o Leiloeiro à vista, em espécie, 

PIX ou transferência Bancária. 

9.4. O Leiloeiro declara que o disposto no Art. 24, caput, bem como o da alínea “f”, do Art. 22, ambos do Decreto 

n° 21.981/32 não se aplicam ao presente leilão administrativo, sendo que a remuneração do Leiloeiro será 

devida somente na forma do Parágrafo Único, do Art. 24, do citado Decreto. 

 

10. DA RETIRADA DOS LOTES 

10.1. A retirada dos lotes poderá ser realizada a partir do dia seguinte ao pagamento, em horário comercial, 

mediante apresentação dos recibos de pagamentos, (lance e comissão de leiloeiro) auto de arrematação e termo 

de responsabilidade (exclusivo para veículos) que serão expedidos após a identificação e/ou compensação 

bancária. 

10.2. O arrematante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, após o prazo de liberação estabelecido e da 

comprovação de pagamento dos bens arrematados para a retirada dos lotes, após esse prazo incidirá multa 

diária de 1% sobre o valor do bem arrematado, sem prejuízo de serem aplicadas as penalidades previstas nos 

itens 11.1, 11.2 e 11.3 deste edital. 

10.3. O arrematante se responsabilizará por quaisquer acidentes que porventura venham a ocorrer com o seu 

pessoal e/ou prepostos durante a retirada dos respectivos lotes, isentando a empresa CSM Indústria e Comércio 

De Fogões LTDA. e o Leiloeiro de qualquer responsabilidade civil e/ou criminal, bem como de outros ônus 

decorrentes. 

10.4. Toda e qualquer despesa decorrente do carregamento e transporte dos bens vendidos correrão por conta e 

risco do arrematante, sendo que a Nota Fiscal da venda será emitida no ato do carregamento/retirada do bem. 

10.5. Os itens arrematados deverão ser retirados na sua totalidade, não sendo reservado ao arrematante o 

direito à retirada parcial dos mesmos e abandono do restante. 

10.6. O arrematante deverá fornecer o endereço completo e atualizado na ficha de arrematação do leiloeiro. 

10.7. Casos não citados no Edital serão analisados pela Comitente vendedor e Leiloeiro. 

10.8. O Leiloeiro não tem nenhuma responsabilidade pela entrega do(s) bem(ns) arrematado(s) ao(s) 

arrematante(s). 

 

11. DAS PENALIDADES:  

11.1. O não pagamento dos valores incidentes sobre a arrematação, nos prazos estipulados, configurará 

desistência por parte do Arrematante/Comprador, ficando este obrigado a pagar multa equivalente a 20% (vinte 

por cento) do valor do registro de arremate.  
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11.2. Os valores pagos pelo arrematante, a título de comissão do leiloeiro, não serão restituídos nos casos de 

descumprimento do pagamento. 

11.3. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, estará o proponente sujeito a sanções de ordem 

judicial, cível e criminal. O tempo necessário para a compensação bancária do pagamento é de inteira 

responsabilidade do Arrematante/Comprador. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Durante a realização do leilão, o participante que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar 

arrematantes por oferecimento de vantagens ou qualquer outro meio ilícito, está sujeito às sanções previstas no 

artigo 335 do Código Penal e nos artigos 90 e 95 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

12.2. A empresa CSM Indústria e Comércio De Fogões LTDA. reserva a si o direito de a seu exclusivo 

critério e motivos quaisquer, cancelar a venda de parte ou de todos os itens antes ou durante a 

realização do leilão, notadamente, se surgir a necessidade ou ocorrer algum impedimento legal. 

 

12.3. O Leiloeiro Oficial não se responsabiliza por eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham 

ocorrer neste Edital, sendo de inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos 

bens e suas especificações. Sendo assim, a VISITAÇÃO DOS BENS TORNA-SE ESSENCIAL, não cabendo 

reclamações posteriores à realização do Leilão. 

 

 

Maravilha/SC, 28 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

CSM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA. 
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