
CONDIÇÕES DE VENDA 

01 - No ato da arrematação deverá ser observada as seguintes 
condições de pagamento: 
 À vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro sobre o valor do lance, no 
ato da arrematação, mediante instrumento particular de venda e 
compra quitado. Os depósitos deverão ser efetuados em contas 
separadas, sendo 5% para o leiloeiro e o valor total do arremate para 
o Banco Bradesco. As contas serão enviadas posteriormente ao 
arrematante.  
*O preço da venda será convertido para Reais pela taxa PTAX 
fechamento – venda, do dia 23/05/2018. 
02 - A Aeronave será vendida no estado em que se encontra a quem 
maior lance oferecer, reservando-se ao Vendedor o direito de liberar ou 
não o bem pelo maior valor alcançado. 
03 - A liberação da aeronave ocorrerá somente após a efetiva 
compensação do deposito total da aeronave e o deposito da comissão. 
A retirada e o transporte da aeronave correrão por conta e risco do(s) 
arrematante(s). 
04 - A partir da liberação expressa pelo Vendedor após a transferência 
de Titularidade junto a ANAC e a confirmação de todos os pagamentos, 
as despesas de hangaragem ficarão a cargo dos arrematantes e o 
seguro contratado para cobertura da aeronave caso exista, será 
rescindido ficando a cargo dos arrematantes, a contratação de nova 
cobertura. 
05 - O Leiloeiro está apto a complementar as normas ou informações 
constantes nestas condições, bem como durante o leilão. 
06 - O vendedor reserva-se estritamente o direito de liberar ou não o 
bem pelo maior preço alcançado. As vendas com lance condicional, 
quando aceitas pelo leiloeiro, não implicará em obrigação por parte dos 
comitentes vendedores em liberar o lote pelo valor atingido, não 
podendo o arrematante desistir do lance efetuado, devendo o mesmo 
aguardar até 7 dias a liberação ou não do condicional. Caso o lance 
condicional seja liberado, deverá o arrematante efetuar o pagamento 
em 24 horas. 
07 - As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal 
nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, com as alterações feitas pelo 
Decreto Lei nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, que regulam a 
profissão de Leiloeiro Oficial. 

 


