
(f) As despesas efetuadas pelo leiloeiro judicial à ordem do juízo com
procedimentos de remoção e/ou armazenagem/estadia dos bens móveis, bem como eventuais
despesas realizadas com vistorias, constatações e outras porventura realizadas relativamente
aos bens imóveis, são ônus dos respectivos bens levados à hasta pública e, em caso de
arrematação, correm por conta do arrematante, sem prejuízo do recebimento pelo leiloeiro de
sua comissão fixada acima. Os valores correspondentes aos ônus a que se refere este item,
caso não constem no presente edital, serão informados por ocasião da realização das hastas
públicas.

g) Em caso de suspensão dos leilões por parcelamento, impugnação à
(re)avaliação, quitação do débito ou embargos de terceiros, fica a cargo da parte
executada/impugnante/embargante o ressarcimento ao leiloeiro pelas despesas listadas na
letra ‘f’ e realizadas.

B. Condições gerais e advertências:

1 . N a modalidade eletrônica os lances serão realizados online por meio de
acesso identificado, no site http://www.mazzollileiloes.com.br nas condições estabelecidas
pelo presente edital, devendo o interessado em ofertar lances pela internet, cadastrar-se no
mencionado site e enviar a documentação que será oportunamente solicitada para
homologação do cadastro, com antecedência mínima de 24 horas (úteis) à realização do
leilão, sob pena de não ser liberado o cadastro para participação. O interessado
responderá civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e nos Termos de Uso constantes na
página eletrônica.

2.1. Ao se habilitarem para a arrematação eletrônica e terem seu cadastro
homologado, os interessados outorgarão poderes ao leiloeiro oficial para assinar em seu
nome os autos de arrematação.

2.2. Os lances eletrônicos poderão ser iniciados a partir do momento em que o
presente Edital estiver publicado no site http://www.mazzollileiloes.com.br, sendo que serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo
participante. A declaração do lanço vencedor somente ocorrerá após a abertura do
pregão, às 09h00min ou 14h00min, do dia designado para os leilões, oportunidade em que
poderão ser ofertados novos lances. Devido à suscetibilidade de falhas técnicas, o leiloeiro
não se responsabiliza por lanços ofertados de forma eletrônica. A plataforma eletrônica de
Leilões http://www.mazzollileiloes.com.br não cancela nem anula lances efetuados através
da Internet. Todos os lances efetuados são irrevogáveis e irretratáveis e significam
compromisso assumido perante esta licitação pública, nos termos da legislação federal.
Todas as ofertas e lances efetuados por habilitados são de sua inteira responsabilidade.
Todos os lances ficarão registrados no sistema com a data e horário em que forem praticados.

2.3. O leiloeiro público oficial, a seu exclusivo critério, poderá cancelar
qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado ou caso
este venha a descumprir as regras deste edital. Estando o interessado apto, em conformidade
com o item anterior, receberá um login e senha específicos para este leilão, a fim de que
efetue e confirme os seus lances nos lotes de seu interesse.

2.4. Será dado prazo entre os lances e entre os lotes de modo que possibilite aos
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