
 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

WEIDER ANDRÉ HENOJO, RG nº 28.175.978.9, CPF/MF nº 224.336.478.60, 

residente e domiciliado na Rua Carlos Gomes n 921 centro Taquaritinga SP, CEP 

15000900, doravante denominado COMITENTE, AUTORIZA o Leiloeiro Oficial 

ALBERTO JOSÉ MARCHI MACEDO, inscrito na JUCESP de nº 978, com 

escritório a Rua Nestor Pestana, nº 125, CJ 74, Consolação, São Paulo – SP, CEP 

01303-010, a REALIZAR o LEILÃO do veículo a seguir descrito:  

O COMITENTE permitirá que o LEILOEIRO divulgue os seguintes bens abaixo 

descritos:  

LOTE 01: Acabadora de asfalto ano 2011 marca Ciber 4000 com verde modelo 

AF 4000 máquina funcionando e andando localizado na AVENIDA de Francisco 

Área Leão bairro n.1136 jardim alvorada veículo vendido no estado em que se 

encontra valor pra venda R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)  

LANCE INICIAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

LOTE 02: BMW 328i 1997 cor preta veículo funcionando e andando documentos 

OK somente transferência ar vidro trava direção hidráulica teto solar vendido no 

estado em que se encontra valor pra venda R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

LANCE INICIAL: 5.000,00 (cinco mil reais)  

LOTE 03: Caminhão Ford modelo 11000diesel veículo vendido no estado em que 

se encontra valor pra venda R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

LANCE INICIAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

O LEILOEIRO terá o prazo de 60 dias para divulgação e realização da praça única 

em CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE por todo o período, a contar do fornecimento 

das informações necessárias, ficando o COMITENTE comprometido com a 

suspensão todo e qualquer anúncio do veículo em questão, sob pena de prejuízo 

às hastas e esses suportarem os custos de sua realização.  

O LELOEIRO promoverá a divulgação do lote através do sítio eletrônico 

www.albertomacedoleiloes.com.br, bem como em outros meios de publicidade.  

O LEILOEIRO receberá, a título de comissão, caso seja positivo o leilão, 5% 

(cinco por cento) calculada sobre o valor do lanço vencedor, que será paga pelo 

arrematante.  

http://www.albertomacedoleiloes.com.br/


 

O COMITENTE se compromete, de igual maneira, franquear a visitação ao 

veículo, com prévio agendamento pelo LEILOEIRO, com a existência de 

interessados em vistoriarem bem.  

O LEILOEIRO não receberá nenhum numerário do COMITENTE caso reste 

negativo o leilão em praça única, excetuando a suspensão da hasta por vontade 

unilateral do COMITENTE ou qualquer causa a eles imputada.  

 

Por ser verdade, as partes firmam o presente termo, devendo ser respeitado nos 

termos da lei.  

 

São Paulo, 21 de julho de 2021 

 

____________________________________________________________ 

COMITENTE 


