
LEILÃO BENEFICENTE - ARTE CONTEMPORÂNEA DE MATO GROSSO - CATALOGART 
Leilão somente on-line simultaneamente pelo site: www.kleiberleiloes.com.br 

 
Dia do Leilão:  15 de maio de 2021 – sábado - às 18:00 horas.  
Local do leilão on-line:  Galeria Leiloar - Auditório Antônio & Lizandra - Av. São Sebastião nº 1.447 - Goiabeiras - CUIABÁ/MT 
 

EDITAL DO LEILÃO 
 
GC CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ  23.975.783/0001-24, sediada à 
Rua “C”, nº 103, bairro Coxipó, em Cuiabá/MT, representando o Instituto Ateliê de Projetos, neste ato  denominado 
simplesmente Vendedor, torna público para conhecimento dos interessados, que em data, horário e local acima 
estabelecido, e através da organização da parceria de leiloeiros Kleiber Leilões, com sede a Avenida São Sebastião nº 
1.447, Galeria Leiloar, Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT, através da leiloeira pública oficial LUZINETE MUSSA DE 
MORAES PEREIRA, Matrícula 014/2009/Jucemat, devidamente autorizada por este instrumento, realizará o presente 
leilão somente de forma on-line pela rede mundial de computadores, através do site www.kleiberleiloes.com.br, a fim 
de receber lances para a venda das obras de arte, conforme consta do Anexo I do presente Edital. 
 
Do objeto: o presente leilão tem como objeto a venda de obras de arte de artistas e/ou autores participantes do leilão, 
identificados a seguir, bem como, junto a sua respectiva obra conforme Anexo I, e que apresentaram a autorização de 
venda e declaração de autenticidade individual de cada lote e valor de avaliação. 
 
Participam deste leilão, em ordem alfabética de nomes, os artistas: Adão Domiciano, Elieth Gripp, Heleninha Botelho, 
Nadja Lammel, Odete Venâncio, Regis Gomes, Rosilene Pinto, Vicente Paulo, Victor Hugo, Wander Carlos e Zilda 
Barrados  
 
Os interessados poderão apreciar fisicamente, no todo ou em parte, as obras de arte relacionadas no Anexo I, que 
estarão em exposição na Galeria Cultural do Shopping Estação, em Cuiabá/MT, até o dia 15/05/2021 às 13:00 
(treze) horas, bem como, disponível virtualmente no site www.kleiberleiloes.com.br. 
 
1. O presente leilão tem caráter beneficente com arrecadação para os próprios artistas/autores, 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 pela Leiloeira Pública Oficial é revestido de Fé 
Pública, garantindo, após confirmação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão da leiloeira, a 
propriedade do bem/produto ao seu arrematante, assim como para surtir seus demais fins e efeitos. 
 
1.1. A  entrega dos bens aos arrematantes serão feitas no endereço do Vendedor supra informado, ou por delivery, e 
em qualquer das formas, por agendamento através do telefone (65) 3025.1235, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis após o pagamento, sendo que findo esse prazo, será cobrada a diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) à título de 
deposito e guarda.  
 
1.2.  DA HABILITAÇÃO GERAL E DA OFERTA DE LANCES ON-LINE:  
 
1.2.1. Participação on-line - para participar e oferecer lances via eletronicamente, ou seja, on-line pela internet, os 
licitantes interessados deverão se cadastrar no site: www.kleiberleiloes.com.br,  na janela “cadastre-se” preenchendo 
todos os dados exigidos e anexando os documentos solicitados. 
 
A data limite para cadastro/habilitação para participar on-line deste leilão, será até às 17:00 (dezessete) horas do dia 
15/05/2021 (sábado), quando se encerra este procedimento.   
 
1.2.1.1.  Após este procedimento, será liberado a “senha pessoal” de acesso ao sistema,  e os cadastrados já poderão 
registrar seus lances, renovando-os se desejar,  e no dia e horário do leilão estar conectado no site para disputas.   
 
1.2.1.2. Os lances oferecidos via on-line serão recebidos simultaneamente com intertícios de 50 (cinquenta) segundos, 
sempre renováveis a cada lance, cuja participação de forma eletrônica é considerada apenas como uma ferramenta 
facilitadora de ofertas, reconhecendo os licitantes habilitados que a eficiência de lances on-line no ato do leilão poderá 
sofrer interferências ou qualquer outra circunstância alheias a vontade do Vendedor e da Leiloeira, como: instabilidades 
de conexão da internet, fuga de sinal, falhas no funcionamento do sistema, incompatibilidade de software, lentidão, 
queda de energia, intempéries do tempo, linha telefônica, enfim, imprevisões gerais, o no caso, prevalecerá o lance 
finalizado no sistema, não cabendo ao licitante reclamar direitos, fazer interpelações, recursos ou requerer indenizações 
de quaisquer espécie no sentido.    

http://www.kleiberleiloes.com.br/
http://www.kleiberleiloes.com.br/
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2.  DOS LANCES E DO PAGAMENTO: 
 
2.1. Os lances começam com o valor da avaliação do bem, e uma vez declarado o vencedor, a leiloeira expedirá a Nota 
de Arrematação em Leilão Público exclusivamente em nome do arrematante. 
  
2.2. Condições de Pagamento: 
 

2.2.1. Pagamento somente  À VISTA, no ato do leilão, ou no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.   
 

2.2.2. Os pagamentos serão feitos diretamente a leiloeira, depósito/TED/PIX, em sua conta bancária no Banco do 
Brasil, cuja agência e número da conta corrente, constará da Nota de Arrematação em Leilão Público, sendo que a 
liberação e entrega do lote pelo Vendedor ao arrematado será feita somente após a confirmação do pagamento pela 
leiloeira, e se em cheque, após a devida compensação. 
  

2.2.3. A leiloeira prestará contas ao Vendedor, do valor total da arrecadação do leilão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
descontando as despesas que foram autorizadas para com o certame.  
 

2.2.4. O arrematante pagará também a leiloeira a comissão de 5% (cinco por cento), valor não incluso e apartado do 
pagamento da arrematação. 
 

2.2.5. A leiloeira não responde, nem solidária, nem subsidiariamente, pelo não pagamento de qualquer arrematante, 
ficando a cobrança administrativa ou judicial pela inadimplência a critério e custas do Vendedor. 
 
2.3. O arrematante autoriza a ter seu nome e pessoa, como colaborador, tornada pública através da imprensa, outros 
meios de comunicação, redes sociais etc. 
 
2.4. A incidência de ICMS ou quaisquer outros tributos e taxas, serão por conta, suportados e pagos pelo Arrematante.  
 
2.5. O leilão é uma operação liquida e certa, onde o interessado participa de livre e espontânea vontade, e a 
desistência, a frustração do caráter competitivo, o não pagamento, a sustação ou bloqueio do cheque, configura falta de 
lisura no cumprimento da obrigação assumida no leilão, sujeitando-se o licitante as penalidades cabíveis. 
 
3.  DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 
 
3.1  É vedado ao Arrematante ceder, presentear, doar, permutar, vender, penhorar, dar em garantia, ou de qualquer 
outra forma, negociar o produto da arrematação sem seu pagamento integral.  
 

3.1.1. O arrematante é o único responsável pela retirada do lote arrematado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após 
pagamento,  e por ventura solicitar que o produto seja encaminhado para seu endereço, via sedex ou qualquer outra 
forma de despacho, será de sua inteira responsabilidade e risco, caso ocorra extravio, roubo, perda do objeto, 
quaisquer danos ao bem, etc.   
 
3.2  O Vendedor se reserva ao direito de vincular a venda a sua aprovação ou não,  suspender ou prorrogar o leilão, 
cumprir determinação de liminar judicial, ou outro fator alheio a vontade, sem que caiba qualquer reclamação ou 
indenização. 
 

3.2.1. A Leiloeira Pública Oficial está apta e autorizada, em conjunto com o Vendedor, a introduzir, fazer correções de 
eventuais erros ou omissões, necessários a transparência e ao aperfeiçoamento do presente leilão. 
 
3.3. A Leiloeira Pública Oficial é a consignatária ou mandatária para operacionalizar, preparar e realizar o leilão, não 
tendo autoridade, responsabilidade direta ou indiretamente, e nem respondendo pela veracidade, autenticidade e 
origem do produto, pelas obrigações administrativas, fiscais/tributárias incidentes, bem como, por qualquer falta, falha 
ou omissão do Vendedor ou do artista/autor, antes, durante e após o leilão.  
 
3.4. O presente Edital completo, detalhes e demais informações poderão ser obtidas com a leiloeira. O arrematante 
responde, civil e criminalmente, por danos que vier a causar ao Vendedor, leiloeira e/ou terceiros, em face do não 
cumprimento dos termos deste Edital.  
 
4.  Fica eleito o Fórum da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.  
 
Cuiabá/MT, 29 de Abril de 2021     

INSTITUTO ATELIÊ DE PROJETOS 
CNPJ 23.975.783/0001-24 



ANEXO I  
 

OBRAS DE ARTE RECEBIDAS EM DOAÇÃO E QUE SERÃO VENDIDAS  
NO ESTADO EM QUE SE ENCOMTRAM 

 
Obras de arte para 1° Leilão Beneficente em Prol dos Artistas  

de Mato Grosso – Programa CatalogART 

 
Lote 01 – Título: ÍNDIO ARITANA Série: Xingu – Técnica: Mista (sobre tela), 
Estilo: realismo / naturalismo – Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,60m (Largura) x 1,5cm (Profundidade)  
área: 0,48m² -  Artista Odete Venâncio / ano 2014 – Avaliação: R$ 1.440,00 
 
Lote 02 – Título: INDINHO NO INCÊNDIO Série: Xingu – Técnica: Mista (sobre 
tela), Estilo: realismo / naturalismo – Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,60m (Largura) x 1,5cm  
(Profundidade) área: 0,48m² -  Artista: Odete Venâncio / ano 2014 – Avaliação: R$ 1.440,00 
 
Lote 03 – Título: INDINHOS DA ETNIA XAVANTE Série: Xingu – Técnica: Mista 
(sobre tela), Estilo: realismo / naturalismo – Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,60m (Largura) x 1,5cm (Profundidade) área: 
0,48m² -  Artista: Odete Venâncio / ano 2014 – Avaliação: R$ 1.440,00 
 
Lote 04 – Título: TEMPESTADE – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre tela) 
Estilo: Realismo – Dimensão: 0,50m (Altura) x 0,60m (Largura) x 1,5cm (Profundidade) 
área: 0,30m²  -  Artista: Victor Hugo / ano 2020 – Avaliação: R$ 4.000,00 
 
Lote 05 – Título: REFLECTION – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre tela) 
Estilo: Realismo – Dimensão: 0,50m (Altura) x 0,60m (Largura) x 1,5cm (Profundidade) 
área: 0,30m²  -  Artista: Victor Hugo / ano 2020 – Avaliação: R$ 5.000,00 
 
Lote 06 – Título: COVID – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre tela) 
Estilo: Realismo – Dimensão: 0,50m (Altura) x 0,70m (Largura) x 1,5cm (Profundidade) 
área: 0,30m²  -  Artista: Victor Hugo / ano 2020 – Avaliação: R$ 5.000,00 
 
Lote 07 – Título: SALGADEIRA – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre tela) 
Estilo: Realismo – Dimensão: 0,80m (Altura) x 1,00m (Largura) x 1,5cm (Profundidade) 
área: 0,80m²  -  Artista: Victor Hugo / ano 2020 – Avaliação: R$ 7.000,00 
 
Lote 08 – Título: SERES DE PEDRA L – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre 
tela) Estilo: Expressionismo – Dimensão: 1,00 m (Altura) x 1,20m (Largura) x 3,5cm  
(Profundidade) área: 1,20m  -  Artista: Heleninha Botelho / ano 1990 – Avaliação: R$ 6.000,00 
 
Lote 09 – Título: ENCONTRO DE SERES” – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo 
sobre tela) Estilo: Expressionismo – Dimensão: 0,70m (Altura) x 0,90m (Largura) x 3,5cm  
(Profundidade) área: 0,63m²  -  Artista: Heleninha Botelho / ano 1990 – Avaliação: R$ 3.500,00 
 
Lote 10 – Título: SERES DE PEDRA – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre 
tela) Estilo: Expressionismo – Dimensão: 0,70m (Altura) x 0,90m (Largura) x 3,5cm (Profundidade) 
área: 0,63m²  -  Artista: Heleninha Botelho / ano 1990 – Avaliação: R$ 3.500,00 
 
Lote 11 – Título: CABOCLO D’ÁGUA – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica 
sobre tela) Estilo: Primitivista (Naif) – Dimensão: 0,90m (Altura) x 1,30m (Largura) x 1,5cm  
(Profundidade) área: 1,17m²  -  Artista: Adão Domiciano / ano 2020 – Avaliação: R$ 3.000,00 
 
Lote 12 – Título: CAVALHADA MOUROS E CRISTÃOS – Técnica: Pintura em Canvas 
(Acrílica sobre tela) Estilo: Primitivista (Naif) – Dimensão: 3 obras com 0,20m (Altura) x 0,30m (Largura) 
x 1,5cm (Profundidade) área: 0,06m²  -  Artista: Adão Domiciano / ano 2020 – Avaliação: R$ 1.200,00 
 
Lote 13 – Título: NOVO NORMAL – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre 
tela) Estilo: Primitivista (Naif) – Dimensão: 3 obras com 0,20m (Altura) x 0,30m (Largura) x 1,5cm (Profundidade) área: 
0,06m²  -  Artista: Adão Domiciano / ano 2020 – Avaliação: R$ 400,00 
 
Lote 14 – Título: LIBERDADE – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica, óleo sobre tela)  
Estilo: Abstrato – Dimensão: 0,60m (Altura) x 0,60m (Largura) x 4,5cm (Profundidade) 
área: 0,36m²  -  Artista: Nadja Lammel / ano 2020 – Avaliação: R$ 1.800,00 
 
Lote 15 – Título: DVNO (Divino) – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica, óleo, 
spray sobre tela) Estilo: Abstrato – Dimensão: 1,60m (Altura) x 1,70m (Largura) x 4,5cm (Profundidade) área: 2,72m² -  
Artista: Nadja Lammel / ano 2020 – Avaliação: R$ 13.600,00 
 
 
 



Lote 16 – Título: DIVINA VIOLA – Técnica: Escultura de viola de cocho tipo luminária em madeira  
natural com pintura (Acrílica sobre Escultura acabamento verniz fosco) Estilo: Abstrato  
– Dimensão: 0,70m (Altura) x 0,30m (Largura) x  10 cm (Profundidade)/ 
Artista: Nadja Lammel / ano 2020 – Avaliação: R$ 3.000,00 
 

Lote 17 – Título: VILAREJO DO GARIMPEIROS – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela)  
Estilo: naif – Dimensão: 0,50m (Altura) x 0,60m (Largura) x 1,5cm (Profundidade)/ ÁREA: 0,30m² 
Artista: Wender Carlos / ano 2020 – Avaliação: R$ 900,00 
 

Lote 18 – Título: FEIRINHA CUIABANA“– Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela)  
Estilo: naif – Dimensão: 35cm (diâmetro) 5mm (Profundidade) 
Artista: Wender Carlos / ano 2020 – Avaliação: R$ 700,00 
 

Lote 19 – Título: FAVELA CUIABANA – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela)  
Estilo: naif – Dimensão: 35cm (diâmetro) 5mm (Profundidade) 
Artista: Wender Carlos / ano 2020 – Avaliação: R$ 700,00 
 

Lote 20 – Título: TUKATA – Técnica: Escultura em cerâmica figurativa 
Dimensão: 0,23m (Altura) x 0,20m (Largura) x 19 cm (confirmar Profundidade) 
Artista: Rosilene Pinto / ano 2019 – Avaliação: R$ 680,00 
 
Lote 21 – Título: SEMPRE VIVA – Técnica: Escultura em cerâmica figurativa 
Dimensão: 0,29m (Altura) x 0,18m (Largura) x 18 cm (confirmar Profundidade) 
Artista: Rosilene Pinto / ano 2019 – Avaliação: R$ 650,00 
 

Lote 22 – Título: MANDI – Técnica: Escultura em cerâmica figurativa 
Dimensão: 0,36 m (Altura) x 0,36 m (Largura) x 16 cm (confirmar Profundidade) 
Artista: Rosilene Pinto / ano 2019 – Avaliação: R$ 700,00 
 

Lote 23 – Título: CERRADO FLOWERS – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela) 
Estilo: regional - Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,70m (Largura) x 2,5cm (Profundidade) 
área: 0, 56m - Artista: Elieth Gripp / ano 2012 – Avaliação: R$ 2.500,00 
 
Lote 24 – Título: CERRADO FLOWERS II – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela)  
Estilo: regional - Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,70m (Largura) x 2,5cm (Profundidade) 
área: 0, 56m  -  Artista: Elieth Gripp / ano 2012 – Avaliação: R$ 2.500,00 
 
Lote 25 – Título: CERRADO FLOWERS VII – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela) 
Estilo: regional - Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,70m (Largura) x 2,5cm (Profundidade)  
área: 0, 56m - Artista: Elieth Gripp / ano 2012 – Avaliação: R$ 2.500,00 
 
Lote 26 – Título: ESSA É A MINHA VIOLA I – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre 
tela) Estilo: regional - Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,40m (Largura) x  2,5cm (Profundidade) 
área: 0,32m  -  Artista: Regis Gomes / ano 2020 – Avaliação: R$ 1.000,00 
 

Lote 27 – Título: ESSA É A MINHA VIOLA II – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela)  
Estilo: regional - Dimensão: 0,80m (Altura) x 0,40m (Largura) x 2,5cm (Profundidade) 
área: 0,32m -  Artista: Regis Gomes / ano 2020 – Avaliação: R$ 1.000,00 
 

Lote 28 – Título: CUIABÁ QUE EU VI – Técnica: Pintura em Canvas (Acrílica sobre tela)  
Estilo: regional - Dimensão: 0,70m (Altura) x 1,26m (Largura) x 2,5cm (Profundidade) 
área: 0,88m  -  Artista: Regis Gomes / ano 2020 – Avaliação: R$ 4.000,00 
 

Lote 29 – Título: TUCANO TOCO – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre tela) 
Estilo: realismo - Dimensão: 0,90m (Altura) x 0,70m (Largura) x 2,5cm (Profundidade) 
área: 0,63m  -  Artista: Zilda Barradas / ano 2020 – Avaliação: R$ 800,00 
 
Lote 30 – Título: ARARA AZUL – Técnica: Pintura em Canvas (Óleo sobre tela) 
Estilo: realismo - Dimensão: 0,90m (Altura) x 0,70m (Largura) x 2,5cm (Profundidade) 
área: 0,63m  -  Artista: Zilda Barradas / ano 2020 – Avaliação: R$ 800,00 
 
Lote 31 – Título: PIPAS NO JARDIM – Técnica: Pintura em Canvas (acrílica sobre 
tela); Estilo: Naif Contemporâneo - Dimensão: 1m (Largura) x 0,80 (Altura)/  
área 0,8m - Artista: Vicente Paulo / ano 2021 – Avaliação: R$ 1.500,00 
 

Lote 32 – Título: JARDINS DE GIRASSÓIS – Técnica: Pintura em Canvas (acrílica 
sobre tela); Estilo: Naif Contemporâneo - Dimensão: 1,60m (Largura) x 0,75(Altura)/  
área: 1,2m - Artista: Vicente Paulo / ano 2021 – Avaliação: R$ 3.200,00 
 

Lote 33 – Título: PIPAS NO JARDIM – Técnica: Pintura em Canvas (acrílica sobre 
tela); Estilo: Naif Contemporâneo - Dimensão: 1,50m (Largura) x 1,00 (Altura)/ 
área 1,5m - Artista: Vicente Paulo / ano 2021 – Avaliação: R$ 3.000,00 
 
Valor total da avaliação de 33 lotes para leilão ....................................................  R$  88.450,00  


