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 LEILÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

Visitação: dias 14, 15 E 16/09/2015 das 8h00 às 11h00, das 13h00 às 16h00 

Informações: (11) 4418-3533 

ou pela internet site: www.benozzati.com.br 

 

 

 

 

George Henrique Ribeiro Benozzati 

Leiloeiro oficial e Rural 

JUCESP 262 

Dias: 17 de Setembro de 2015 –  5ª feira a partir 10:00 hs 

Local: Hotel Saint Paul Residence – Rua Gustavo Maciel 

21-31 – Altos – Bauru/SP 

 

http://www.benozzati.com.br/


 

CONDIÇÕES DE VENDA: 

Os arrematantes deverão efetuar o pagamento obrigatoriamente em até 24 horas após a comunicação de eventual arrematação, 
sob pena de cancelamento da venda, à critério do Leiloeiro via transferência bancária ou cheque, no valor do lance acrescido de 5%. 
- 5% sobre o valor da arrematação (COMISSÃO LEGAL DO LEILOEIRO) 
Obs: As notas de venda em Leilão serão emitidas a partir da data estabelecida por leilão , e poderá ser enviada via e-mail ou via 
sedex, mediante prévia solicitação e pagamento de R$40,00 (quarenta reais). 
2. Todos os lotes serão vendidos no estado em que se encontram e as fotos e descrições inseridas na Internet são meramente 
informativas, podendo ser alteradas a qualquer momento até a realização do leilão.  
3. Não serão aceitas reclamações ou desistências após a arrematação. 
4. LANCES CONDICIONAIS - O Valor inicial do lote não é o valor mínimo para venda do bem, mas mero parâmetro para início de 
disputa. Quando o maior lance ofertado não atingir o preço mínimo de venda, e a critério do Leiloeiro, poderão ser aceitos lances 
condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior aprovação da empresa vendedora. Os lances condicionais serão válidos pelo prazo 
de até 07 (sete) dias úteis após a data do leilão. No caso de desistência ou arrependimento do lance ou proposta efetuada, dentro 
desse período, o arrematante ficará obrigado a pagar o valor das comissões e taxas devidas, além do valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) do lance ou proposta efetuada a ser destinado ao reembolso das despesas incorridas. Poderá o Leiloeiro emitir 
título de crédito (Conta) para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se necessário, sem 
prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. 
5. A desistência ou o não pagamento do bem arrematado no prazo previsto, acarretará o pagamento de 20% (vinte por cento) da 
arrematação, a título de indenização por perdas e danos, acrescida das comissões e taxas devidas, para a qual o arrematante 
autoriza expressamente e desde já, a emissão de título de crédito para cobrança imediata e posterior protesto, se necessário, sem 
prejuízo de outras sanções e da execução do total, conforme previsto no artigo 39 do DL 21.981/32. 
6. O Leiloeiro Oficial e a Empresa Comitente, poderão sem qualquer aviso prévio e a seu critério exclusivo retirar/reunir ou separar 
qualquer lote.  
7. Será de inteira responsabilidade do arrematante a desmontagem, transporte e carregamento dos materiais arrematados, sendo, 
também e consequentemente, de sua inteira responsabilidade todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais e civis do 
pessoal contratado a seu serviço, bem como a obrigação de ressarcir todo e qualquer prejuízo ou dano, material ou pessoal, 
ocorrido nas atividades de desmontagem, carregamento e transporte dos materiais arrematados, não havendo nenhum 
compromisso ou responsabilidade do Leiloeiro em promover o carregamento ou providências similares para a retirada dos lotes 
arrematados. 
8. O comprador ou a pessoa por ele indicado, na ocasião da retirada dos lotes, deverá conferir se os bens correspondem ao que foi 
arrematado e, em caso de dúvida, deixá-los no local, p/ as providências de praxe. Em nenhuma hipótese serão aceitas reclamações 
para os lotes que forem retirados do local do Leilão, não cabendo qualquer responsabilidade à Empresa Comitente ou ao Leiloeiro 
Oficial. 
9. Eventuais impostos ou taxas correrão por conta do arrematante. 
10. Os bens serão entregues a partir da data estabelecida após a realização de cada leilão, das 9:00 às 16:00 h, mediante prévio e 
obrigatório agendamento. Os arrematantes que não respeitarem o acima disposto não terão direito à qualquer reclamação ou 
indenização pelo atraso na retirada.  
11. As retiradas deverão seguir rigorosamente às normas de segurança da Empresa Comitente, as quais serão transmitidas 
detalhadamente às equipes que procederão as retiradas. 
12. Não nos responsabilizamos, sob quaisquer circunstâncias, por eventuais prejuízos decorrentes de falhas técnicas, 
operacionais, de estrutura de comunicação(internet) ou de acesso ao sistema, que impossibilitem ou dificultem a participação do 
usuário e não garantimos a manutenção constante e ininterrupta de nossos serviços, estando o sistema sujeito à interferência de 
fatores externos. Em caso de queda do sistema por fatores externos durante o fechamento do lote que está sendo apregoado, 
será aguardado o tempo máximo de 10 minutos para seu restabelecimento, caso não ocorra, será preferencialmente acatado o 
lance presencial. 
13. A não retirada dos bens em até 15(quinze) dias úteis a contar do prazo estabelecido no item 10, implicará na cobrança de multa 
de 10%, acrescida de 1% ao dia sobre o valor da arrematação a título de despesas de armazenagem. Após o prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, o arrematante autoriza expressamente o comitente a vender em leilão novamente pelo melhor preço, sem direito à 
qualquer reclamação ou indenização dos valores pagos.  
14. As presentes Condições de Venda estão de acordo com o “Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta” nº 12/99, 
assinado entre o Ministério Público e o Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo. 
15. O Leiloeiro é mero mandatário da Empresa Comitente, não se responsabilizando pela origem, evicção ou existência de 
impedimentos ou ônus sobre os bens ora em Leilão. 
16. Casos omissos obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal nº 21.981/32 e 22.427/33 que regulamentam a profissão de 
Leiloeiro Oficial.                                                                                                                                                                                                             
17. No ato da liberação, deverá ser entregue cópia autenticada do Contrato Social e documento de identificação do representante 
legal da empresa. No caso de liberação a terceiros, será exigida procuração do arrematante com firma reconhecida anexa em 
catálogo.                                                                                                                                                                                                                                 
18. A partir do momento que o Licitante Comprador estiver habilitado, sendo este presencial ou on-line, estará de acordo com todas 
as condições acima descritas, não alegando desconhecimento. 



LOTE Nº DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO PÁTIO OBSERVAÇÃO 

001/01 Trator de esteiras Fiatallis 7D BAURU   

002/02 Pá carregadeira Komatsu WA180 BAURU Sucateada 

003/03 
Sucata de material rodante 

(aproxim. 6 ton) 
BAURU Pinos, buchas, eixos, colares e outros 

004/04 Peças usadas de material rodante BAURU 
Roletes, rodas guias, rodas motrizes, links 

etc. 

005/01 Motoniveladora Fiatallis FG70A CAMPINAS   

006/02 Motoniveladora Fiatallis FG70 CAMPINAS   

007/03 Retroescavadeira Fiatallis FB80.2 CAMPINAS 

Faltam pistões do giro e da profundidade da 

retro. 

008/04 Retroescavadeira Fiatallis FB80.2 CAMPINAS 

Bomba injetora não funciona/ 
Semi sucateada 

009/05 Retroescavadeira Fiatallis FB80.2 CAMPINAS   

010/06 Motoniveladora Fiatallis FG140 CAMPINAS 
Falta alavanca seletora de marchas. 

Centralina com problema. 

011/07 Máquinas de oficina diversas CAMPINAS 
03 Compressores, máquina de solda, 

lavadora de pressão, serra elétrica, esmeris 

012/08 Peças diversas usadas (sucata) CAMPINAS Cruzeta, filtros, pinos, cabos diversos 

013/01 Trator de esteiras Fiatallis 7D 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

  

014/02 Motoniveladora Fiatallis FG70A 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

Máquina com motor fundido, bloco 
rompido, virabrequim e biela danificados. 

015/03 Trator de esteiras Fiatallis AD14CS 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

Problema no cabeçote do motor. 

016/04 Trator de esteiras Fiatallis 7D 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

  

017/05 Retroescavadeira Fiatallis FB80.2 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

  

018/06 Pá carregadeira Komatsu WA180 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

  

019/01 Trator de esteiras Fiatallis AD14CS 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

020/02 Trator de esteiras Fiatallis AD14CS 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

021/03 Motoniveladora Fiatallis FG140 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

022/04 Retroescavadeira Fiatallis FB80.2 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

023/05 Retroescavadeira Fiatallis FB80.2 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  



024/06 Carro GM Celta Life 1.0 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

Placas DWL-6085. Motor não funciona. 

025/07 Rolo pé de carneiro simples 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

026/08 Grade Aradora Baldan 14x32 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

027/09 Arco de força p/ AD14 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

028/10 Ripper p/ AD14 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

029/11 Lâmina dentada 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

030/12 Lâmina dentada 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

  

031/13 Subsolador 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

Sucateado 

032/14 Peças novas diversas 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

Sem aplicação 

033/15 Peças usadas diversas 
SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO 

Câmbio, embreagem, carcaças AD14CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


