TERMO DE INSCRIÇÃO – UNIVERSO DOS LEILÕES
USUÁRIO:_______________________________________________________________
CPF/CNPJ:_________________________________________DATA:________________
RG/INSC.ESTADUAL:________________________________CELULAR: ( )____________
ENDEREÇO:___________________________________________________NRº:______
BAIRRO:_____________________________CEP:_______________________________
CIDADE:_____________________________ESTADO:____________________________
E-MAIL:________________________________________________________________
REFERÊNCIA (01):_________________________________TEL:____________________
REFERÊNCIA (02):_________________________________TEL:____________________
Neste Ato, declaro ter tomado ciência, de todas as Condições Gerais de Venda Estabelecidas no Site do UNIVERSO
DOS LEILÕES (www.universodosleiloes.com.br), bem como ter tomado ciência das Condições Mencionadas a Seguir,
com as quais concordo, expressamente, obrigando-me a cumpri-las:
1-

A participação no leilão, em qualquer modalidade, só será possível após o recebimento de confirmação pelo
Universo dos Leilões da liberação da senha individual do usuário, seja por telefone ou via WEB (E-MAIL
CADASTRADO).
2- A senha é individual e intransferível, sendo o Usuário o único responsável pelo uso de sua senha individual,
não podendo repassar a terceiros de forma alguma, sob pena de responsabilizar-se pessoalmente por todos
e quaisquer lances que venham a ser efetuados com a mesma.
3- O USUÁRIO que efetuar o lance vencedor, deverá realizar o pagamento integral do bem arrematado, mais
a comissão do Leiloeiro, até as 15hs do próximo dia útil ao Leilão.
4- O USUÁRIO declara estar ciente das condições gerais de venda do Leilão que participará, as quais se
encontram disponíveis no site www.universodosleiloes.com.br
5- Os bens constantes em cada lote serão apregoados em quantidades aproximadas, sendo possível uma
variação para mais ou para menos, na quantidade dos referidos bens, sem que seja devido qualquer
pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago.
6- O (s) bem (ns) arrematado (s) deverá (ão) ser retirados no prazo estipulado de acordo com as condições de
venda, disponível no site www.universodosleiloes.com.br , caso não seja (m), será cobrado uma taxa de
0,5% (meio por cento) / DIA, calculada sobre o valor da arrematação do (s) bem (ns), decorridos 30 (trinta)
dias sem que o (s) mesmo (s) tenha (m) sido retirado (s), o (s) referido (s) bem (ns) poderá (ão) ser vendido
(s) para terceiros, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade do valor pago.
7- O USUÁRIO ao clicar no botão para efetuar o lance, o mesmo se compromete ao pagamento da quantia
ofertada, sob pena de pagamento de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor arrematado, a título
de multa, sendo 20% (vinte por cento), para cobrir os custos de divulgação, publicidade e organização do
leilão e 5% (cinco por cento), eferente a comissão do Leiloeiro.
8- Para lances na modalidade “PRÉ-LANCE”, ao clicar o botão e confirmar, o USUÁRIO se compromete ao
pagamento da quantia ofertada, sob as mesmas regras do item 7.
9- Todos os lances efetuados pelo USUÁRIO em qualquer das modalidades são IRRETRATÁVEIS, não podendo
ser cancelados e/ou reembolsados, caso já tenha sido efetuado o pagamento.
10- Todos os bens são leiloados no Estado em que se encontram, sendo o Leiloeiro mero mandatário do leilão,
razão pela qual não se responsabiliza, em hipótese alguma, pela evicção dos bens levados a Leilão.
11- O USUÁRIO declara que examinou o bem a que se refere o lance, tendo pleno conhecimento que o referido
objeto é usado, não tendo sido revisado, recondicionado, e que não está acobertado por nenhuma garantia.
O USUÁRIO teve ampla oportunidade de contar com assessoria técnica de sua confiança para observação
do referido bem.

___________________________, __________________________de___________________de_________________
(Nome e assinatura idêntica ao documento de RG ou CNH, fornecido para cadastro)

