
LEILÃO BENEFICENTE DE OBRA DE ARTE      

-  AUTOR  VINICIUS DE SOUZA PEREIRA (TEA)  
TEA - Transtornos do Espectro Autista                
 

Dia do encerramento do leilão:  03 de agosto de 2020 – 2ª feira – às 17:00 horas (horário de Brasília)  
 

Local do leilão on-line: Auditório Antônio & Lizandra - Avenida São Sebastião, 1.447, Goiabeiras, Cuiabá/MT  
 

EDITAL DE LEILÃO  BENEFICENTE  

Leilão somente on-line pela site:  www.kleiberleiloes.com.br 
 

O autor da obra de arte abaixo especificada, Autista VINICIUS DE SOUZA PEREIRA, pessoa fisica com endereço à Rua Noêmia 
Rezende Andrade nº 351, Chacara das Rosas, na cidade de Três Corações/MG, neste ato denominado simplesmente Vendedor, e 
representado pela sua genitora Senhora Regina Auxiliadora Barros de Souza, torna público para conhecimento dos interessados, que 
em data, horário e local acima estabelecido, e através da Organização Kleiber Leilões, com sede a Avenida São Sebastião nº 1.447, 
Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT, devidamente autorizado, realizará o presente leilão público de forma somente on-line pela internet, 
conforme segue, com visitas e vistorias abertas aos licitantes interessados no endereço do autor e foto ilustrativa de divulgação no site 
do leilão. O presente Edital encontra-se disponível no site. Informações pelos telefones (65) 3027.5131 e com o autor (35) 99102.5556. 
 
Lote Único – Obra de Arte denominada A NATUREZA VISTA DO MAR, dimensão de 60 cm X 40 cm, em óleo sobre tela. 
 

Garantia de Autenticidade: Obra produzida e autenticada pelo autor. 
 

A renda obtida com a venda em leilão público, será destinada integralmente a APAE de Três Corações/MG. 
 

 
1. O presente leilão tem caráter beneficente e realizar-se-á com estrita observância do Decreto nº 21.981/32, e suas alterações, IN nº 
72/2019/DREI, Lei nº 13.138/2015, pelo presente Edital e demais legislações aplicáveis, sendo que o documento expedido pelo Leiloeiro 
Público Oficial que realizar o leilão, é revestido de Fé Pública, garantindo, após confirmação do pagamento integral do valor da 
arrematação, a propriedade do bem/produto ao seu arrematante, assim como para surtir seus demais efeitos. 
 

2. Participação somente on-line – para participar e oferecer lances via on-line pela internet, os licitantes interessados deverão se 
habilitar/cadastrar no site www.kleiberleiloes.com.br, até 24 horas antes da data do leilão e receber número de senha pessoal e 
intransferível para acesso ao sistema.  
 

2.1. Para este leilão será dispensada a apresentação de documento pessoal, e uma vez liberado o acesso, já serão permitidos registros 
de lances antecipados e simultaneos a partir do dia 05/07/2020, e no dia e horário do leilão – 03/08/2020, 17 horas (horário de 
Brasília),  estar conectado no site para disputar simultaneamente com outros lances que houver.    
 

3. Os lances são livres e simultaneos, sendo declarado vencedor na batida do martelo o licitante habilitado que maior preço oferecer. 
Encerrado o leilão, o leiloeiro expedirá a Nota de Arrematação em Leilão Público exclusivamente em nome do arrematante habilitado. 
  

3.1. A venda será efetuada somente com pagamento exclusivamente À VISTA, em no máximo, 48 horas, em conta corrente bancária a 
ser informada pelo leiloeiro ao arrematante. O produto da arrematação só será liberado e entregue ao arrematante após o pagamento e 
confirmação do crédito na conta, e se em cheque, após a compensação. A incidência de ICMS ou quaisquer outros tributos e taxas, se 
houver, serão por conta e suportados pelo Arrematante.     
 

4. O leilão é uma operação liquida e certa, onde o interessado habilitado participa de livre e espontânea vontade, e a desistência, a 
frustração do caráter competitivo, o não pagamento, a sustação ou bloqueio do cheque,  configura fraude, dolo e prejuízo ao certame, e 
em ocorrendo, o licitante responderá por perdas e danos na forma da legislação aplicável. O arrematante responde civil e criminalmente 
por danos que vier a causar ao Vendedor, Leiloeiro e/ou terceiros, em face do não cumprimento dos termos deste Edital. 
 

5. Se necessário, o Leiloeiro Público Oficial está apto e autorizado a introduzir, fazer correções de eventuais erros a transparência e ao 
aperfeiçoamento do presente leilão, sendo consignatário e/ou mandatário para operacionalizar, preparar e realizar o leilão, devendo 
cumprir o presente regulamento, não tendo autoridade, responsabilidade e nem respondendo pela veracidade e origem do produto, ou 
ainda por quaisquer falta, falha ou omissão do Vendedor, antes, durante e após o leilão.  
 

6.  Fica eleito o Fórum da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.  
 
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020     

 
VINICIUS DE SOUZA PEREIRA   

Responsável Regina Auxiliadora Barros de Souza 
 

KLEIBER LEILÕES 
Organização Geral de Leilões  

http://www.kleiberleiloes.com.br/

