
EDITAL DE LEILÃO DE 24 OBRAS DE ARTE, 26 IMÓVEIS, 01 VEÍCULO, 01 EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO, 114  
EQUIPAMENTOS DIVERSOS e 265 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PROPRIEDADE DO BANCO RURAL S.A. – EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL CNPJ nº 33.124.959/0001-98. 
BANCO RURAL S.A. – Em Liquidação Extrajudicial, por seu Liquidante, devidamente autorizado pelo Banco Central do  B rasi l ,  co nform e Of ício 
14546/2018-BCB/Deres de 18/07/2018, PE. 114361 torna pública a  realização de Leilão para  venda dos bens abaixo listados, discriminados com os 

respectivos preços mínimos ao final deste edital.  O Leilão será realizado no dia 22/08/2018, às 15: 00 horas, pelo Leiloeiro Oficial – Rogério Lopes 
Ferreira , no PALÁCIO DOS LEILÕES, localizado na BR 262, KM 375, Juatuba/MG,CEP 35675-000.O Lei lão rea l izar-se-á , s imultaneamente, na  

modalidade presencial (Palácio dos Leilões) e online (real time), via internet, no endereço eletrônico www.palaciodosleiloes.com.br ,  p e l o q ual  
será  oferecida aos interessados, previamente credenciados, a oportunidade de apresentar lanços para aquisição dos bens ofertados. A solicitação  
de credenciamento para participar do certame na modalidade online deverá ser feita perante o  Le i loeiro Of icia l  até u m  dia  ú ti l  anterio r à  

rea lização dos Leilões.  A venda será realizada por lances, partindo do Preço Mínimo fixado n este ED ITAL, q u e co rrespo nde a os  va lo res  d e 
ava liação presentes nos Laudos de Avaliação. O proponente/arrematante não poderá alegar qualquer desconhecimento a  respeito d as condições , 
ou estado de conservação dos bens ofertados, objeto deste Edital. As obras de arte estarão disponíveis para visitação nos dias 13, 14, 15, 16,17, 
20 e 21 de agosto, das 08:00 às 18:00  horas e no dia 22 de agosto das 08:00 às 12:00 horas. Os  demais bens poderão ser vi s i tados  n o h o rário  
comercial. Forma de pagamento: 20% (vinte por cento) no ato da arrematação e o restante no prazo máximo de 48 horas. Sobre o va lor d o  la nço  
vencedor será acrescida a  porcentagem de 5% (cinco por cento) referente à  comissão do Leiloeiro, que deverá ser paga  no ato  da  a rrematação, 
conforme estabelecido no artigo 24 do Decreto Lei nº 21.981/32. Os  bens serão vendidos em ca ráter “AD  COR PUS ” e  n o e stad o e m q u e se 
encontram. Sagrar-se-á vencedor o arrematante que oferecer o maior lanço, observadas as condições de venda fixadas neste Edital, declarando-se 
ciente e integralmente de acordo com as condições dispostas neste Edital.  A efetiva alienação e a consequente entrega d os  b e ns  arrem atados  
ficarão subordinadas ao pagamento dos restantes 80% (oitenta por cento) d o va lor da arrematação. Na hipótese d e o  arre matante d eixar d e 

honrar, por qualquer razão, o pagamento dos restantes 80% (oitenta por cento), perderá  em  favo r d o B ANCO R UR AL S /A -  Em  Li quidação 
Extra judicial o sinal de 20% (vinte por cento), e, em favor do  leiloeiro, a  comissão de 5% (cinco por cento) ,  o  m esmo  se a pl icand o a o caso d e 
des istência da compra efetuada por lance, caso ocorra à sustação ou devolução do cheque dado em pagamento. Até o momento da a bertu ra  d o  
leilão, poderá o comitente excluir do ce rtame, parte ou a totalidade dos lotes por determinação judicial, ou a  seu exclusivo critério. O interessado  
declara ter pleno conhecimento das presentes condições de venda e pagamento do Leilão, sendo de sua inteira responsabilidade a  vistoria p révia  

dos  bens. A reti rada dos bens arrematados, excetuados os imóveis, deverá ocorrer após a  quitação dos restantes 80% (oitenta por cento)  e m até 
05 (cinco) dias úteis seguintes à arrematação. Sobre os dias que excederem esse prazo, poderá o Leiloeiro cobrar taxa de armazenamento  d e R $ 
1.000,00 (um mi l  reais) por dia de atraso. Após 30 (trinta) dias corridos da arrematação, os bens não retirados poderão ser vendidos para terceiros, 

perdendo o arrematante, neste caso, a  integralidade dos va lores pagos. As  informações adicionais poderão ser obtidas pessoalmente ou perante o 
Lei loeiro Oficial ou via internet, nos endereços eletrônicos www.palaciodosleiloes.com.br e www.rural.com.br, ou pelos telefones: (31)  3360 -

8109, (31) 3360-8106, (31)3360-8105 e whatsapp (31) 98449-9676 e (31) 99882-8463. Belo Horizonte, 18 de julho de 2018 -  Osmar Brasil de 
Almeida - Liquidante. 

 
 

 



 
 
 
 


