
ORIENTAÇÕES AOS PARTICIPANTES PARA HABILITAÇÂO 

BRASÍLIA/DF – AGUAS CLARAS 
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL 

Orientações sobre o Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX 
Lei Nº 9.514/97 e LEI Nº 10.931, DE 2 DE AGOSTO DE 2004. 

Além das informações contidas no edital deste leilão, estas informações são 

componentes do procedimento de alienação e a alegação de desconhecimento não exime o 

arrematante dos prejuízos que julgar que tenha incorrido. 

 

1. PARTICIPAÇÃO ONLINE:  

a. Apesar da disponibilização do leilão presencial, recomendamos que os 

interessados utilizem a ferramenta online, pois é mais cômoda, segura, menos onerosa com 

estacionamento e os lances são computados imediatamente, sem a intermediação do leiloeiro. 

b. O leilão será realizado nas modalidades presencial e online, simultaneamente. 

Para participação online o cadastramento deve ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência, não sendo garantida a participação do interessado que realizar o envio do 

cadastro após o prazo.  

c. O sistema estará aberto ao envio de lances a partir da 1ª publicação do edital, com 

encerramento do lote previsto para os dias e horários previstos no edital, ou até o 

encerramento das disputas, em ambos os casos, online, exclusivamente no site 

WWW.OALEILOES.COM.BR.  

d. A cada lance online, nos 3 (três) minutos finais, o sistema retrocede o contador 

decrescente de tempo para 3 (três) minutos para o encerramento e homologação do lote, 

oportunizando aos participantes envio de novos lances. 

e. A utilização da ferramenta online de lances está sujeita aos diversos requisitos 

técnicos que independem da atuação do leiloeiro ou do Comitente, como, por exemplo, o 

equipamento de informática utilizado e o canal de comunicações do usuário até o auditório 

virtual de leilão, além de outros elementos como fornecimento de energia elétrica em todo esse 

caminho. Ademais, pode haver diferenças de tempo entre o relógio do seu dispositivo, celular 

ou computador, e o do sistema. 

f. Sendo assim, o Leiloeiro e o Comitente não se responsabilizam por qualquer 

problema técnico que venha a impedir ou dificultar o envio de lances pelo participante online. 

g. Recomenda-se a utilização da ferramenta lance automático, em que o interessado 

pode estabelecer um valor máximo que está disposto a pagar e o sistema cobre cada lance 

ofertado pelos concorrentes até o limite máximo estabelecido e só o suficiente para isso, 

observando o incremento mínimo, evitando, assim, prejuízos por problemas técnicos.  

h. O lance automático é sigiloso e nem o operador do sistema sabe qual foi o valor 

máximo ofertado. 

i. Será vencedor o lance que constar no sistema após a homologação automática, 

independente de outro que venha a ser ofertado presencialmente e não haja tempo de inserção 

no site.  

j. Caso o participante online necessite se comunicar com o leiloeiro existe uma 

ferramenta de mensagem, no site, em auditório, no canto superior, onde poderá enviar 

mensagens para o leiloeiro, que será compartilhada aos demais licitantes. 



 

2. PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL:  

a. Devido à Pandemia de COVID-19, serão limitadas as vagas para participação 

presencial pela ordem de solicitação de cadastro com envio de mensagem para o e-mail 

contato@oaleiloes.com.br, com cópia do RG, CPF, dados de contato e comprovante de 

residência, em até 24 (vinte e quatro) horas antes de cada hasta, sob pena de não ser 

processado o pedido. A ordem de classificação para as vagas presenciais será pelo último e-

mail com a documentação completa. 

b. Após solicitar o cadastro, o interessado deve aguardar o recebimento de e-mail de 

confirmação ou ligar para (61) 99917-0685 (WhatsApp). Só será autorizado o ingresso no local 

de leilão de pessoas com a confirmação do cadastro prévio enviado pelo leiloeiro dentro do 

número limitado de vagas.  

c. O leilão PRESENCIAL será realizado no local previsto no edital. Haverá lista de 

autorizados na portaria, caso não receba a confirmação de sua participação por e-mail, não se 

dirija ao local.  

d. Chegue com antecedência de 20 minutos para o leilão, pois haverá procedimento 

de identificação e protocolo sanitário na portaria. 

e. Recomenda-se que os interessados confirmados não compareçam ao local com 

mais de 20 minutos de antecedência do ato, pois só será permitido o ingresso na sala do 

leiloeiro nos 10 minutos anteriores ao início do leilão, por motivos sanitários.  

f. Em todo o procedimento, ao entrar, sair e permanecer na sala, o participante 

deverá manter o afastamento social e uso de máscara, sob pena de ser convidado a se retirar, 

bem como deverá falar o estritamente necessário e apenas com o leiloeiro, sendo que para o 

lance, será suficiente levantar a placa disponibilizada. 

g. Os lances presenciais são ofertados para o leiloeiro que determinará a inserção 

no sistema, podendo, no tempo deste processo, o lance ser superado online ou não ser 

computado, caso tenha sido efetuado nos últimos minutos do leilão e já tenha havido a 

homologação. 

 

3. INCREMENTO MÍNIMO 

a. Para possibilitar a participação online e presencial simultânea, o incremento 

mínimo, durante o leilão, após o lance inicial, será previsto no edital, podendo o licitante lançar 

qualquer valor, desde que respeite o valor mínimo a ser adicionado em seu novo lance. 

 

4. ADIAMENTO 

a. Em caso de impossibilidade de encerramento do leilão online, na data e horário 

previstos, por força maior ou caso fortuito, o leilão estará automaticamente adiado para o dia 

imediatamente posterior, nas mesmas condições do edital.  

 

5. DOCUMENTOS PARA PARTICIPAPÇÂO 

a. Poderão participar do leilão, pessoas físicas ou jurídicas, mediante cadastramento 

no site do leiloeiro, com antecedência mínima de 24 horas para o encerramento do primeiro 

lote, após o envio de cópia digital dos seguintes documentos: 

- Pessoa Física: comprovante de endereço, Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, 

documento de Identidade previsto na legislação federal e comprovante de emancipação, se for o 



caso; indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em procuração, 

por instrumento público. 

- Pessoa Jurídica: comprovante de endereço, designação expressa do representante 

no Contrato Social (ou equivalente) e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Enviar, 

ainda, documento de identidade previsto na Legislação Federal. Também poderá participar 

Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em procuração, por 

instrumento público. 

b. Os arrematantes deverão apresentar a documentação original retro mencionada 

no momento da assinatura do comprovante de venda e sempre que solicitado. 

 

6. DO LEILÃO 

 

a. Aberto o leilão os lances se sucederão de forma online e presencial. É provável 

que haja diferença de alguns segundos entre o lance online e seu registro no sistema.  

b. O lance presencial, ao ser inserido no sistema, aparecerá para todos como 

“PRESENCIAL” ou “AUDITÓRIO”, no auditório virtual. 

c. O lance ofertado, próximo ao encerramento, pode não ser computado. Será 

vencedor o participante que oferecer o maior lance registrado no site, após a 

homologação no sistema. 

d. Sobre o valor de arrematação incidirá a comissão do leiloeiro equivalente a 5% 

(cinco por cento), a ser paga pelo arrematante e discriminada no site. 

 

7. DO PAGAMENTO 

a. O pagamento deverá ser realizado pelo arrematante em nome próprio e os 

documentos de aquisição serão expedidos apenas no nome do arrematante, não sendo possível 

a substituição após o arremate.  

b. O não pagamento do lance ofertado nos prazos estipulados sujeita o arrematante 

à perda do sinal, às sanções cíveis e penais cabíveis, como responder judicialmente por danos 

materiais causados, bem como o cancelamento do lance, ficando a critério do Comitente a 

venda ao interessado que tenha ofertado o segundo maior lance no leilão. 

c. Além do contido no edital, o comprovante de pagamento, do sinal, comissão e valor 

principal, deverá ser encaminhado via e-mail contato@oaleiloes.com.br ou WhatsApp para o 

n° (61) 99917-0685.  

 

8. PASSO A PASSO PARA O CADASTRAMENTO NO SITE E PARTICIPAÇÃO ONLINE 

a. Para participação online, basta habilitar-se no site do leiloeiro, procedendo do 

seguinte modo: 

 acessar a página WWW.OALEILOES.COM.BR; 

 no canto superior direito, clicar em “CADASTRE-SE”; 

 escolher uma das opções “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”; 

 preencher os dados, atentando para as orientações contidas no formulário, 

ressaltando-se que os documentos necessários para finalização do cadastro são os mesmos 

previstos no item “4. CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO”. 



 o cadastro ficará em análise até o encaminhamento dos documentos solicitados, 

os quais deverão ser enviados para o e-mail contato@oaleiloes.com.br; ou poderão, também, 

ser anexados diretamente na aba "Minha Conta" no item "Envio de Documentos", onde poderá 

ser feito o upload e selecionar em “Tipo de Autorização” a opção “Autorização Padrão de Leilão”. 

Os documentos também podem ser encaminhados via Correios ao endereço do leiloeiro. Envie 

seus documentos com antecedência para não perder as oportunidades do site; 

 após a aprovação do seu cadastro, você receberá um e-mail com a liberação do 

seu acesso ao site. Caso não receba sua liberação de acesso até 24 horas antes do 

encerramento do primeiro lote, entre em contato pelo telefone: (61) 3208-4981; 

 de posse de seu login e senha, leia as condições do Edital em “arquivos do leilão”; 

 acesse “HABILITAÇÃO” leia as informações e confirme a leitura na caixa 

correspondente; 

 acesse “AUDITÓRIO” e escolha o modo da janela de leilão que deseja e dê seus 

lances, seja no modo Manual (M) ou Automático (A). No modo automático, o concorrente pode 

estabelecer um valor limite de lance e o sistema cobre apenas o lance dos demais 

participantes, até o limite estabelecido. 

9. ADVERTÊNCIAS  

a. As fotos, laudo de avaliação da unidade, encartes e material de marketing, são 

meramente ilustrativas, não vinculando o leiloeiro e nem o comitente, sendo de 

responsabilidade dos participantes as diferenças porventura existentes no material.  

b. Caso o arrematante não honre o lance ofertado ou descumpra quaisquer das 

obrigações previstas no presente edital, ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis, 

inclusive, mas não se limitando, à perda do sinal e da comissão paga ao leiloeiro ou ação de 

cobrança dos valores envolvidos. Também poderá ser o arrematante inabilitado para participar 

de leilões. Poderá, ainda, responder penalmente, na forma e nos limites da lei. 

c. A apresentação dos lances implicará plena aceitação, por parte dos licitantes, das 

condições estabelecidas nestas orientações e no Edital. 

 

CUIDADO COM FALSOS LEILÕES E VERIFIQUE O SITE DO LEILOEIRO NA JUNTA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF, EM http://jucis.df.gov.br/leiloeiros/, ENTRE PELO LINK DO SITE 

REGISTRADO. 

 

OALeilões 


