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Edital de Leilão 

 

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna 

público que realizará um leilão extrajudicial no dia 21/01/2022 a partir das 11hrs, pelo site 

www.lut.com.br , autorizado pela comitente MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89. 

 

Edital pormenorizado 

 

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna 
público que realizará um leilão extrajudicial no dia 21/01/2022 a partir das 11hrs, pelo site 
www.lut.com.br, autorizado pela comitente MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89. Os bens 
a serem apregoados permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Comitente e estarão abertos 
para visitação onde poderão ser examinados pelos interessados, mediante prévio agendamento (24h) 
através dos tels.: (11) 5461-5750 ou (11) 96468-3087; serão vendidos no estado em que se 
encontram, por preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou a 
prazo sem autorização prévia do comitente, devendo ser observadas as condições de venda e 
pagamento do leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá 
a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto nº 21.981, de 
19/10/1932). O Comitente se responsabiliza pela qualidade, origem, existência, legitimidade, 
autenticidade e segurança dos bens a serem apregoados, sendo também responsável pela entrega dos 
bens aos arrematantes, permanecendo o COMITENTE como único responsável pela veracidade das 
informações fornecidas e relativas aos referidos bens. 
 

Bens levados a leilão pormenorizados descritos: BIJUTERIAS E RELÓGIOS DIVERSOS COM 
DEFEITOS. 

 
Observações: A) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia. B) 
Todos os custos e procedimentos envolvidos para a retirada serão de responsabilidade do 
arrematante. C) O pagamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. D) Roupas e 
acessórios em geral, fica estabelecido que se trata de objetos oriundos de mostruários, peças com 
defeitos de fábrica e sinistradas em transportes ou guarda. Não cabendo aos arrematantes, 
reclamações posteriores à compra e tampouco trocas de peças em lojas oficiais. Não haverá garantias 
de pares para todos os calçados. E) Os Compradores que optarem por NÃO realizar a visitação, 
declaram e aceitam a adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a reclamação e 
reposição de peças. Assumirão a responsabilidade a partir da data de retirada dos produtos, civil e 
criminalmente, bem como o uso ilegal da marca MARISA.  F) Os impostos de qualquer natureza, 
inclusive ICMS, decorrentes do transporte dos bens até o destino, devendo este providenciar 
documentação hábil para tal finalidade tanto para operações estaduais como para interestaduais, 
excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações. 
Caso o leiloeiro e/ou o comitente sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante será 
responsável por reembolsar os prejuízos daí decorrentes de acordo com o Convênio ICMS 93 de 
17/09/2015. G) Os lotes poderão ser apregoados em quantidades aproximadas, e podem conter 
variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso 
do valor pago.  
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