
 

Gustavo Martins Rocha 
Leiloeiro Público Oficial do Estado do Maranhão 

Matrícula nº 017/06 

 

Edital de Leilão N° 001/2022 

O SESC/MA – Serviço Social do Comércio do Maranhão, CNPJ nº 04.155.096/0001-18; torna 

público, para conhecimento de todos os interessados que fará realizar, LEILÃO ON-LINE, do tipo 

maior lance para alienação de bens inservíveis, a ser realizado pelo Leiloeiro Público Oficial do 

Estado do Maranhão, Gustavo Martins Rocha, matrícula na JUCEMA de nº 017/06, atendida a 

legislação, amparada na Resolução SESC n° 1.252/2012 e do Decreto nº 21.981/32 especificações 

e formalidades seguintes. 

1 – DATA, HORÁRIO, SITE DO LEILÃO E LOCALIZAÇÃO DOS LOTES: 

1.1– Os Lances Via Internet poderão ser registrados a partir do dia 13/04/2022 e finalizado no dia 

04/05/2022 a partir das 10 horas, através do site www.grleiloes.com.  

1.2 - Visitação dos lotes: Do dia 18/04/2022 ao dia 03/05/2022 em horário comercial. Lotes 01 ao 

16 - Galpão comercial na Rua 27, quadra 60/61, n° 11, Areinha, São Luís/MA. Lotes 17 ao 26 - 

SESC Turismo na Av. São Carlos, s/n°, Olho D'agua, São Luís/MA. Agendar a visita com Walter 

Barbosa Dias: (98) 98821-6830. 

2 - CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO: 

2.1. – O SESC/MA e o Leiloeiro não se responsabilizarão por eventuais erros de descrição, de 

impressão, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas 

qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito à reclamação por vícios redibitórios e tão pouco 

pedir abatimento no preço. Assim, recomenda-se aos interessados a leitura atenta do edital e o exame 

criterioso do lote. Não serão admitidas reclamações após o arremate. 

2.2 – O lote será vendido à vista, a quem maior lance oferecer a partir do valor de avaliação ou do 

maior lance alcançado.  

2.3 – O arrematante assumirá o lote no estado em que se encontra, sem direito de reclamações 

posteriores ao seu estado de conservação, as fotos são meramente ilustrativas, sendo aconselhável a 

visita do lote antes do leilão. 

2.4 - Da participação on-line: para participar virtualmente, será necessário realizar um 

cadastramento prévio no site: www.grleiloes.com e enviar os documentos exigidos para concessão 

de login e senha para lances. Somente com o login e senha liberados para ofertar lances poderá o 

licitante participar virtualmente. A liberação para lançar/arrematar é de livre concessão pelo 

leiloeiro, que poderá concedê-la ou não, bem como cancelá-la a qualquer momento, a partir de sua 

análise do cadastro e do histórico de cada participante cadastrado.  

3 - DOS LANCES: 

3.1 – Os lances serão a partir do preço mínimo estabelecido, considerando-se vencedor o licitante 

que houver oferecido maior oferta. 

4 – DOS LICITANTES: 

4.1 – Poderão participar desta licitação, pessoas físicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas 

Físicas (CPF) ou jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

4.2 – Os documentos explicitados nos subitens anteriores poderão ser exibidos no original ou 

mediante cópia integral, legível e em boa forma, autenticada em cartório ou, se for o caso, 

autenticada pelo Leiloeiro a partir do documento original, os documentos deverão ser enviados 

através do cadastro do site ou por e-mail. 

4.3 - Não será admitida nesta licitação a participação, direta ou indiretamente, de servidores ou 

dirigentes do SESC e a participação de parentes consanguíneos ou por afinidade, até segundo grau, 

ou por adoção. Não será admitida a participação de empresas suspensas de contratar com o SESC. 

5 – QUALIFICAÇÃO E PAGAMENTOS DAS ARREMATAÇÕES: 

5.1 – O pagamento será à vista com deposito em conta corrente e sobre o valor da arrematação serão 

cobrados do arrematante 5% (cinco por cento) a título de comissão, sobre o valor do(s) lote(s) 

arrematado(s), a ser pago pelo arrematante. 

5.2 - As notas de venda serão extraídas em nome do Licitante vencedor, identificado e qualificado 

através do cadastro do site. 

http://www.grleiloes.com/


5.3 – O valor do lote arrematado deverá ser depositado na conta corrente: 

Gustavo Martins Rocha; CPF: 085.248.657-09; agência 4323-0, conta corrente nº 26978-6; 

Banco do Brasil ou PIX (telefone): 98988188042. Total a ser depositado: (lote + comissão).  

5.4 – Depois de transcorrido o prazo de três dias úteis (até 06/05/2022) sem que o pagamento do 

lote seja regularizado, o Leiloeiro poderá promover a execução forçada ou abrir nova rodada de 

lances on-line pelo site. 

6 – PENALIDADES: 

6.1 – A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o licitante a suspensão temporária de 

participação em Licitação e impedimento de contratar com o SESC/MA pelo prazo de até 02 (dois) 

anos, conforme a Resolução SESC n° 1.252/2012. 

6.2 – A desistência do lote será penalizada com o pagamento da comissão do leiloeiro. 

6.3 – A não retirada do bem arrematado do local de armazenagem pelo prazo de 30 (trinta dias) 

será penalizado com a perda dele. 

7 – RETIRADA DOS BENS: 

7.1 – O arrematante se responsabilizará pelas despesas de transporte.  

7.2 – A retira e o transporte deverá ser feita mediante agendamento.  

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1 – Todos os participantes do leilão estarão sujeitos às penalidades previstas na Resolução SESC 

n° 1.252/2012. 

8.2 – O SESC/MA e o Leiloeiro não reconhecerão reclamações de terceiros com quem venha o 

arrematante a transacionar os lotes adquiridos no presente Leilão. 

8.3 – Sendo encerrado o leilão será lavrada a Ata com todos os acontecimentos relevantes da 

licitação e entregue em até 10 dias úteis após a realização do mesmo, conforme Decreto 21.981/32. 

8.4 – Para qualquer informação, os interessados poderão manter contato com o Leiloeiro pelo 

telefone: (98) 4141-2441 fixo/ WhatsApp ou pelo e-mail: grleiloes@grleiloes.com, endereço: Rua 

Quéops, nº 12, sala 109, Edif. Executive Center, Renascença II, São Luís/MA. 

8.5 – As fotos e as descrições dos bens poderão ser vistas no site: www.grleiloes.com 

8.6 - A descrição dos lotes a serem leiloados segue logo abaixo: 
Lote Descrição Lance 

Inicial (R$) 

01 Equipamentos de academia: 15 Kangoo Jump KJ-XR3 e jogo de pesos (os 

pesos variam de 1 Kg a 25 Kg), anilhas, barras e caneleiras. 

800,00 

02 Equipamentos de academia: máquina p/ glúteos; polia inferior; banco supino 

horizontal; bicicleta magnética horizontal c/ compulsão; suporte p/ halteres; 

banco p/supino inclinável; Leg Press 45, puxador vertical - aparelho de 

musculação, 02 elípticos EL 470; extensora máquina MT 400; suporte para 

agachamento; máquina de supino reto; máquina banco flexor 

4.000,00 

03 Equipamentos de academia: 03 esteiras elétricas profissional RT-250 marca 

Moviment. 

1.500,00 

04 Equipamentos de academia: esteira elétrica computadorizada, 03 esteiras 

profissionais. 

2.000,00 

05 Equipamentos de academia: peitoral dorsal Peck deck máquina; Apolete; 

supino mult/ombro horizontal máquina; panturrilha vertical; aparelho supino 

declinado; Leg press horizontal máquina; remo máquina; cross over; deltoide 

livre; cadeira adutora e abdutora; estante para anilhas. 

3.000,00 

06 Equipamentos de academia: 02 esteiras profissionais RT – 400; abdominal 

vertical; 02 elípticos 207 eletromagnético; 02 esteiras profissionais; 

adipômetro científico; mesa flexora (flexor deitado); esteira profissional RT-

250. 

3.000,00 

07 04 condicionadores de ar tipo Fan coil modelo piso-teto capacidade 5 TR; 06 

condicionadores de ar tipo Fan coil modelo piso-teto capacidade 2 TR; 

aparelho de ar condicionado Fan coil tipo piso-teto capacidade 2,5 TR; 

aparelho de ar condicionado Fan coil tipo piso-teto capacidade; 02 

condicionadores de ar tipo split; 06 aparelhos de ar condicionado; 06 

4.000,00 

mailto:grleiloes@grleiloes.com
http://www.grleiloes.com/


aparelhos de ar condicionado tipo Fan coil piso/teto; aparelho de ar 

condicionado tipo janela de 7.500 BTU's; aparelho de ar condicionado tipo 

split com capacidade de 30.000 BTU´s; quadro em acrílico tamanho 65cm x 

86 cm de altura; 03 antenas para comunicação de dados; 02 bombas para 

circulação de água de refrigeração; 02 relógios de parede analógico; 03 

estantes de aço na cor duna; perfuradora para wire - o (3x1) com furo 

quadrado. 

08 Armário para guardar equipamentos e materiais; 09 arquivos de aço com 4 

gavetas; 09 armários de aço c/ 02 portas; 02 armários de aço c/ 01 porta; 

armário estante registradora em aço; armário fabricado em placa de madeira 

aglomerada; armário em aço com 4 prateleiras e duas portas creme 

500,00 

09 02 cadeiras tipo caixa; cadeira fixa; cadeira estofada fixa s/ braços rev. em 

vinil azul; cadeiras fixas c/braço marca giroflex; 

02 cadeiras giratória s/ braços c/ rodízios rev. tecido azul; cadeira fixa 

s/braços; cadeira c/espaldar; mocho odontológico de pistão a gás; cadeira; 05 

cadeiras fixa interlocutor rev. tecido azul; cadeira fixa interlocutor rev. tecido 

lilás; 02 cadeiras giratória s/ braços vinil; cadeira giratória sem braço; cadeira 

giratória s/ braços c/ rodízios rev. tecido lilás; cadeira giratória s/ braços c/ 

rodízios; poltrona presidente giratória com braços; poltrona giratória a gás 

com braços; 03 poltronas giratória a gás; cadeiras para acompanhar mesa com 

tampo de vidro. 

500,00 

10 03 nobreaks; 02 berços cercados; chiller com bombas, cobre, ferro e aço; 03 

EAR profissional 4.5 (barreira ultravioleta); EAR profissional 2.5 baby plus 

(barreira ultravioleta); 03 equipamentos odontológico modular com 03 pontas 

e reservatórios de água; autoclave 21l – pressão e esterilização; destiladora 

para autoclaves. 

1.000,00 

11 Switch de 24 portas; 13 notebooks; 02 switches de comunicação; notebook 

marca Lenovo; 09 monitores LCD; 02 microcomputadores Dell; 03 

impressoras térmica não fiscal; 08 microcomputadores; 22 monitores LCD 17 

polegadas; impressora PVC dupla face; 08 monitores de computador tipo 

LCD 19 polegadas widescreem; monitor LCD 19 polegadas; 06 

microcomputadores tipo desktop; impressora plotter; 02 impressoras laser 

monocromática pro 400 HP M401N; impressora laser monocromática ent 600 

HP M602N; 02 relógios de ponto biométrico; 02 monitores Dell de 23"; 02 

scanners de mesa; 03 impressoras térmica Bematech TH4000; impressora 

laser corporativa. 

2.500,00 

12 Mesa p/ terminal de computador est. em mogno e tampo laminado; 02 mesas 

de trabalho em mogno natural; 07 mesas de trabalho c/ 03 gavetas em mogno 

natural; mesa de trabalho em mogno med. 100x0,65x0,75 em mogno; 02 

estações de trabalho; mesa dimensões 1,60x0,77x0,55; mesa delta peninsular; 

02 mesas de trabalho medindo (1,40 x 0,65 x 0,75) em compensado e mogno; 

02 mesas em mogno; mesa p/datilografia medindo (0,80c x 0,50l x 0,76a); 

mesa p/reuniões; 

03 mesas em formica med. 1,22x0,60; 04 mesas de formica dobrável; 02 

criados mudo Movel2 acabamento em formica post.; módulo divisor dupla 

face composto de 02 (duas) bancadas; biombo articulado confeccionado em 

MDF. 

300,00 

13 Unidade auxiliar de alta potência; refletor odontológico de 20.000 lux; 

consultório odontológico Landus VZ F4 MR marca Gnatus; cadeira 

odontológica - modelo Landus VZ; 07 módulos de apoio odontológico em 

mad. rev. 

300,00 

14 Carrinho para pratos 93 x 50 x 89 cm. Estrutura de inox e cestos plastificados; 

transportador de recipientes de inox; lixeira aço inox com pedal e balde – 100 

litros; carro plataforma capacidade de 400kg; refrigerador vertical; amaciador 

800,00 



de bife – 403: capacidade mecânica: 600 bifes por hora; cortador de frios 

automático; liquidificador industrial 15 L tipo basculante marca Metvisa; 

bebedouro de garrafão compacto para garrafões de 10 ou 20 litros; forno de 

micro-ondas; balança pesadora de bancada; 02 estufas vitrine de vidro 

transparente; tanque p/ vegetais. 

15 03 motores de compressão variados 400,00 

16 Transformador trifásico CEMEC, 150 KVA, 380/220V 2.000,00 

17 Estrutura de um imóvel completo, constituído de telhas, madeiras, pias e 

grades de ferro. Relação aproximada de bens: 13 portas, 09 janelas, 

aproximadamente 580 m² de madeira do teto e telhas, 09 grades de ferro, 05 

pias. 

13.523,00 

18 Estrutura de um imóvel completo, constituído de telhas, madeiras e grades de 

ferro. Casa amarela. Relação aproximada de bens: 06 portas, 07 janelas, 

aproximadamente 580 m² de madeira do teto e telhas, 26 grades de ferro. 

12.763,00 

19 Estrutura de um imóvel completo, constituído de telhas, madeiras e grades de 

ferro. Casa do portão verde. Relação aproximada de bens: 04 portas, 06 

janelas, aproximadamente 500 m² de madeira do teto e telhas, 07 grades de 

ferro. 

9.980,00 

20 08 telhas metálicas. 400,00 

21 Estrutura para adega desmontada. 200,00 

22 Portão de ferro. 500,00 

23 Caixa d’água de 5.000 L. 400,00 

24 Transformador trifásico Romagnole 380/220 V, 225 KVA. 3.000,00 

25 Gerador Stemac com motor MWM 6.10T, série: G1S113025, fabricado em 

12/2008. Tensão: 380 V; Corrente: 214 A. 

8.000,00 

26 02 Caixas d’água de 5.000 L 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO MARTINS ROCHA 

LEILOEIRO OFICIAL DO ESTADO MARANHÃO 
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