EDITAL DE VENDA PÚBLICA OFICIAL

SITUAÇÃO: ENCERRADA
Essa Venda Pública e Oficial está Encerrada. Todas as informações relativas ao evento estão em nossa base de dados.
Caso necessite de alguma informação desta Venda Pública deverá entrar em contato com nossa Central de
Atendimento pelos canais abaixo.
Atenciosamente,
Equipe Leiloeiro Público
E-mail: contato@leiloeiropublico.com.br
Formulário do Site: leiloeiropublico.com.br/Contato.aspx

Termo de Uso
A nossa estrutura está habilitada com instrumentos que permitem o exercício tecnológico da atividade e o uso de modernas
práticas comprometidas com a divulgação eficiente dos bens e ativos a serem vendidos publicamente, através de Leilões ou
Vendas Diretas. Mais do que torná-los públicos, é fundamental despertar o interesse de potenciais compradores e vendedores
situados nas mais diversas localidades em vista de assegurar melhores resultados a todos os envolvidos. Os visitantes e/ou usuários
reconhecem e concordam que todos os serviços, conteúdos, bem como, qualquer aplicativo aqui disponível, têm uso restrito aos
fins propostos neste site de Internet do Leiloeiro Público e estão sujeitos à Lei de Proteção à Propriedade Intelectual de Programa
de Computador e normas correlatas. Desta maneira, os visitantes e/ou usuários concordam em não modificar, alugar, vender,
distribuir ou criar obras derivadas a partir dos aplicativos e dos serviços, no todo ou em partes, disponíveis no site do Leiloeiro
Público. Os visitantes e/ou usuários também não podem reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar com finalidade
comercial qualquer parte dos aplicativos, serviços ou produtos oferecidos no site do Leiloeiro Público. Por fim, é proibido
modificar, divulgar, distribuir, reproduzir ou copiar qualquer conteúdo deste site, seja no todo ou em parte, salvo quando
autorizado pelo Leiloeiro Público Oficial.
Política de Privacidade
O acesso às ferramentas tecnológicas do site do Leiloeiro Público é muitas vezes precedido de informações e dados pessoais do
usuário. Destaca-se, no entanto, que essas informações são usadas somente em gerar autenticidade e a definição de quem
eventualmente está operando em nossas Vendas Públicas, não sendo reveladas nem repassadas a terceiros. Os dados e
informações preenchidos nos formulários do site do Leiloeiro Público são protegidos por mecanismos de criptografia, tecnologia
que garante a segurança na transmissão dos dados e na manutenção deles em nossos computadores. Os códigos gerados por
esses mecanismos só podem ser identificados pela estrutura do Leiloeiro Público, consequentemente, é essa exclusividade que
assegura a privacidade dos dados fornecidos. Da mesma maneira, que as informações coletadas mediante o uso de cookies e a
identificação de endereços IP (internet protocol) são genéricas e usadas em conjunto para fins estatísticos e para a melhoria da
comunicação com nossos visitantes e/ou usuários. Caso deseje, você pode configurar seu programa de navegação na internet
para rejeitar a coleta automática dessas informações. Em nosso site, mantemos links com outros sites na internet porque
acreditamos que possam auxiliar nossos visitantes e/ou usuários quanto às questões relacionadas com determinada
funcionalidade ou conteúdo. Entretanto, esta Política de Privacidade restringe-se aos serviços oferecidos nas páginas deste site.
Sendo assim, o Leiloeiro Público não se responsabiliza pelos serviços, procedimentos e políticas específicos de sites para os quais
temos link e/ou que tenham link para o nosso.
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