
O LEILÃO BENEFICENTE 

 

CONDIÇÕES DE VENDA  

 

RESPONSÁVEL PELO LEILÃO: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR, com CNPJ 
sob nº 57.570.749/0001-91 e sede na Rua Francisco Ferreira, 49 – Santo André/SP. 
 

LEILÃO ONLINE DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO EM GERAL) 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBER LANCES: www.lanceja.com.br. 
 
RELAÇÃO DOS BENS: Os bens/lotes estão relacionados no ANEXO I, deste documento. 
 
DATA E HORA DO ENCERRAMENTO DO LEILÃO: 
 
O Leilão será encerrado no dia 08 de outubro 2021 (sexta-feira) às 10h00 (horário de Brasília-DF). 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA PARTICIPAR DO LEILÃO:  
 
O leilão permite a participação de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que poderá dar lances 
e ser considerada como arrematante se seu lance for o maior entre os disputados, desde que 
o maior valor alcançado em cada bem/lote seja aprovado pelo Instituição Nosso Lar. 
 
- Pessoa física: Cópias do RG, CPF e comprovante de residência. 
 
- Pessoa jurídica: Cópias do Contrato social com a última alteração consolidada, cartão CNPJ, 
RG e CPF do responsável pela empresa. 
 
Cópia dos documentos deverão ser encaminhados, após o cadastro no site 
www.lanceja.com.br, para o email: documentos@lanceja.com.br.  
 
 
LANCES, REGRAS E PAGAMENTO 
 
Os interessados em participar do leilão poderão dar lances, exclusivamente pela internet 
ONLINE, através da plataforma www.lanceja.com.br, da seguinte forma: 
 
- Para ofertar lances online, o interessado deverá cadastrar-se, antecipadamente na 
plataforma, solicitar habilitação e encaminhar a documentação elencada acima no email 
documentos@lanceja.com.br. O cadastramento é gratuito e requisito indispensável para a 
participação online no leilão, ficando o usuário/interessado responsável, pelas informações 
lançadas no preenchimento do cadastro online. 
 
- Após cadastro o interessado receberá em seu email a confirmação de cadastro e habilitação 
e poderá participar ofertando seus lances. 
 
 
 

http://www.lanceja.com.br/
http://www.lanceja.com.br/
mailto:documentos@lanceja.com.br


 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
- Todos os bens/lotes relacionados estão localizados em Santo André/SP, na sede da 
Instituição Nosso Lar.  
 
- O maior lance ofertado em cada bem/lote será acatado de forma CONDICIONAL, para 
apreciação e aprovação ou não pelo Instituição Nosso Lar, a resposta será em até 02 (dois) 
dias úteis após o encerramento do Leilão. 
 
- Somente serão aceitos lances superiores ao último lance ofertado, sendo que o lance ofertado 
online deverá respeitar, obrigatoriamente, o acréscimo/incremento mínimo no valor informado 
no site. 
 
- Os lances via internet concorrerão entre si sendo o vencedor o maior lance ofertado. 
 
- Na hipótese de não haver qualquer oferta de lance em um determinado lote ele será 
considerado como não arrematado. 
 
- Na hipótese de ser declarado vencedor o lance ofertado, após a aprovação do Instituição 
Nosso Lar, o arrematante terá o prazo máximo de UM (01) dia útil, contado a partir do dia de 
arremate para efetuar o pagamento da integralidade do valor do lance através de transferência 
bancária para a conta corrente da Instituição Nosso Lar, dados e orientações serão 
encaminhados após aprovação da venda. 
 
- Caso o arrematante não honre com o valor do lance no prazo e condições previstas, o lote 
será automaticamente ofertado para o arrematante do lance anterior ao vencedor e assim 
sucessivamente. 
 
- Os bens/lotes serão vendidos SEM GARANTIA e SEM TESTES no estado em que se 
encontram e o custo de remoção, transporte, descaracterização, etc será por conta do 
ARREMATANTE, sem qualquer ônus à Instituição Nosso Lar. Não há direito a reclamação 
posteriores. 
 
- Os bens poderão ser visitados presencialmente no dia 07 de outubro de 2021 das 9h00 às 
11h00 e das 14h00 às 16h00 na sede da Instituição Nosso Lar. 
 
- Os bens/lotes serão entregues aos respectivos compradores e/ou procuradores após 
pagamento devido e com agendamento junto a Instituição Nosso Lar. Será emitido recibo da 
venda. 
 
- A retirada dos bens/lotes se dará em 05 (cinco) dias úteis em horário comercial, após a 
finalização do prazo de pagamento, aonde será agendado diretamente com a Instituição Nosso 
Lar.  
 
- A procedência dos bens/lotes são de responsabilidade da Instituição Nosso Lar, isentando a 
plataforma Lance Já de quaisquer tipos de reclamação. 
 
- Quando da aprovação da venda será encaminhado email com orientações para o pagamento 
que será em CONTA CORRENTE de titularidade da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO 
LAR. 
 

Reservamo-nos o direito a correções em erros de digitação que possam ter ocorrido, a qualquer momento. 



 

         ANEXO I 
 

LOTE  DESCRIÇÃO DOS BENS  MARCA  QUANT. LANCE INICIAL  

01 Pedestal Sem marca definida 4  R$                    45,00  

02 Caixa de som Samsung 2  R$                  180,00  

03 Caixa de som Antera 2  R$                  975,00  

04 Mesa de som Staner 1  R$                  205,00  

05 Caixa de som Wattsom 3  R$                  190,00  

06 Caixa de som LL 2  R$                  130,00  

07 Caixa de som Moog 1  R$                    20,00  

08 Caixa de som Brabus 1  R$                    20,00  

09 Caixa de som Antera 3  R$               1.080,00  

10 Toca Fita Sony TW-WE305 1  R$                    55,00  

11 Videokê Raf Elec CMP-3500 1  R$                    45,00  

12 Mesa de som Wattsom 1  R$                  475,00  

13 Mesa de som Mackie 1  R$                  475,00  

14 Mesa de som Wattsom 1  R$                    50,00  

15 Mesa de som Wattsom 1  R$                    50,00  

16 Mesa de som Wattsom 1  R$                    50,00  

17 Caixa de som Attack 1  R$                  360,00  

18 Caixa de som Antera 1  R$                  360,00  

19 Receptor Tecsat 1  R$                    15,00  

20 Mesa de som Numark 1  R$                  115,00  

21 Caixa de som Eminence 2  R$                  115,00  

22 Caixa de som LG 2  R$                  540,00  

23 Caixa de som Eminence 2  R$                  255,00  

24 Caixa de som Attack 2  R$                  810,00  

25 Caixa de som Magnum 2  R$                  540,00  

26 Amplificador Ciclotron 1  R$                  175,00  

27 Amplificador Wattsom 1  R$                  115,00  

28 Mesa de som DMX 1  R$                    45,00  

 

 
 
 

Maiores Informações: 
 

atendimento@lanceja.com.br 
 

(11) 4426-5064 ou 2988-6929 
 

www.lanceja.com.br  

mailto:atendimento@lanceja.com.br
http://www.lanceja.com.br/

