
 

LEILÃO BENEFICENTE EM PROL DA APAE 
 

Dia 07 de outubro de 2017, às 15h. 
LOCAL DO LEILÃO: On-Line através do Portal www.rechleiloes.com.br, ou Presencial na Av. Independência, nº. 

1875, Centro (Depósito Rech Leilões), em Palmeira das Missões/RS. 
 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pela 
APAE DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, venderá em Leilão, na forma da lei, em dia, hora e local acima citados, 
o(s) bem(ns) a seguir relacionado(s): 
 

Bem(ns):  
 

LOTE 1-) 

 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Colheita no caminho de Santa Bárbara”. Julho 

de 2017. 50cmX70cm. De Barbara Schonhofen 

Garcia. Lance Inicial R$-400,00 (quatrocentos reais). 

 

 

LOTE 2-) 

 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Soja Crescendo”. Julho de 2017. 50cmX70cm. 

De Barbara Schonhofen Garcia. Lance Inicial R$-

400,00 (quatrocentos reais). 

 

LOTE 3-) 

 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Depois da Colheita”. Julho de 2017. 

50cmX70cm. De Barbara Schonhofen Garcia. Lance 

Inicial R$-400,00 (quatrocentos reais). 
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LOTE 4-)  

 

 

 

 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Colheita com Araucária”. Julho de 2017. 

50cmX70cm. De Barbara Schonhofen Garcia. Lance 

Inicial R$-400,00 (quatrocentos reais). 

 

LOTE 5-)  

 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Por de Sol no Campo”. Julho de 2017. 

40cmX70cm. De Barbara Schonhofen Garcia. Lance 

Inicial R$-400,00 (quatrocentos reais). 

 

LOTE 6-)  

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Por de Sol nos Silos”. Julho de 2017. 

40cmX70cm. De Barbara Schonhofen Garcia. Lance 

Inicial R$-400,00 (quatrocentos reais). 

 

 

LOTE 7-)  

 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Por de Sol no Jacuí”. Julho de 2017. 

40cmX50cm. De Barbara Schonhofen Garcia. Lance 

Inicial R$-300,00 (Trezentos reais). 

 



 

LOTE 8-)  
 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Arco-Iris no Campo”. Julho de 2017. 

40cmX50cm. De Barbara Schonhofen Garcia. Lance 

Inicial R$-300,00 (Trezentos reais). 

 

LOTE 9-) 
 

  

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Fazenda em Boa Vista das Missões”. 

Fevereiro de 2017. 40cmX60cm. De Barbara 

Schonhofen Garcia. Lance Inicial R$-400,00 

(Quatrocentos reais). 

 

 

LOTE 10-)  
 

 

 

Obra de Arte em tinta acrílica sobre tela, intitulada 

como “Emas no Campo”. Julho de 2017. 

40cmX50cm. De Barbara Schonhofen Garcia. Lance 

Inicial R$-300,00 (Trezentos reais). 

 

O Edital de Leilão estará disponível e publicados junto ao “web-site” www.rechleiloes.com.br. O leiloeiro, por ocasião do 
leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os 
interessados. 
LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão deverão realizar o prévio cadastro junto ao 
portal do leiloeiro (www.rechleiloes.com.br) com no mínimo 12 (doze) horas de antecedência do horário marcado para a 
realização do leilão e fornecer as informações e documentações necessárias, onde deverão ser observadas e cumpridas todas 
as regras indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Os 
interessados poderão dar lances, presencialmente, no dia e hora marcados para a realização do leilão, ou pela internet, por 
intermédio do site www.rechleiloes.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes presentes no leilão. Os 
lances que forem captados durante o leilão presencial serão inseridos no "site" para o conhecimento de todos os 
participantes. Os participantes via Internet deverão observar a hora prevista para o início dos pregões. OS LANCES ON-LINE 
SERÃO CONCRETIZADOS NO ATO DE SUA CAPTAÇÃO PELO PROVEDOR E NÃO NO ATO DA EMISSÃO PELO PARTICIPANTE. 
Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle 
pelo provedor, o LEILOEIRO e a APAE de Palmeira das Missões/RS não se responsabilizam por lances ofertados que não sejam 
recebidos antes do fechamento do lote. 
FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O(s) bem(ns) poderá(ão) ser vendido(s) pela melhor oferta. Será considerado 
vencedor o maior lance ofertado, observado o lance mínimo. Obriga-se o arrematante, ao pagamento do valor do lance, no 
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ato da arrematação, diretamente ao leiloeiro em moeda corrente nacional ou mediante a emissão de cheque/Depósito 
Bancário(Lances On-Line). Em caso de arrematação do(s) bem(ns) mediante pagamento através de cheque, a comitente 
poderá condicionar a entregar do bem à compensação bancária do mesmo.  
COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do Leiloeiro é ISENTA. 
CONDIÇÃO(ÕES) DO(S) BEM(NS): Considerado que as obras apresentadas são de propriedade de terceiros, entende-se a sua 
venda no estado em que se encontram. Por essa razão, solicitamos que procedam aos exames que desejarem durante a 
vigência da exposição que antecede o leilão. Não serão aceitas desistências após o arremate. As obras de arte foram 
cuidadosamente examinadas antes do leilão e os organizadores se responsabilizam por sua autenticidade e descrição. Na 
hipótese de divergência quanto à autenticidade das obras, desde que baseada em laudo firmado por perito idôneo, o 
arrematante poderá optar pela anulação da transação, dentro do prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a compra.  
Após o leilão, as obras arrematadas estarão à disposição dos adquirentes, correndo, a partir desse momento, por conta 
exclusiva destes os cuidados para a conservação das mesmas. As obras deverão ser retiradas no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis da data de licitação, correndo por conta dos arrematantes as despesas de frete para o local que desejar receber. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O desconhecimento destas condições pelo arrematante resultará na impossibilidade de o mesmo 
alegar qualquer fim de direito, ficando eleito o foro da Comarca de Palmeira das Missões/RS, para dirimir qualquer alusivo à 
arrematação. 
Informações pelo site www.rechleiloes.com.br, e-mail: contato@rechleiloes.com.br ou pelos Fones: (0xx55) 99978-9496 ou 
(0xx54) 99122-6399. 
Do que para constar, expedi o presente Edital, que será publicado e afixado nos termos da lei. 
 
Palmeira das Missões/RS, 21 de agosto de 2017. 
 
 

  Alexandre Rech                                                                       APAE – Palmeira das Missões/RS 
                Leiloeiro Oficial                                                           
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