
Regras de Alienação  

Os equipamentos a serem alienados no evento do CRAM serão 

disponibilizados numa ação entre amigos e colegas Radioamadores, no 

formato de um leilão. 

São equipamentos que pertenciam a três colegas recentemente falecidos, 

que serão disponibilizados dessa forma para permitir uma correta 

destinação aos amigos e colegas e da mesma forma proporcionar uma 

melhor possibilidade de alienação ás famílias. 

Os integrantes do CRAM se reservam a não participarem como 

compradores, da mesma forma que o CRAM não terá nenhuma 

participação em relação à venda, pois todo o montante será unicamente 

destinado às famílias. 

A pedido das famílias, não divulgaremos publicamente quem são os 

colegas falecidos, mas essa informação constará nos recibos de venda 

que serão disponibilizados pelos familiares, onde constarão todos os 

dados do equipamento e sua procedência, de forma transparente. 

Os equipamentos e itens ofertados serão disponibilizados no estado em 

que se encontram, até porque os familiares não têm condições de 

reportar as reais condições dos mesmos e nem se responsabilizar por 

eventuais garantias. No entanto, alguns equipamentos de maior valor 

(grafados com observação em azul na relação de itens) foram testados em 

compromisso, sendo estes aferidos com um monitor de serviço IFR-1200, 

onde foi verificado o sinal de recepção e potência de transmissão. Todos 

os testes foram documentados em vídeo, que estarão à disposição. 

Mesmo assim, deverão ser considerados como ofertados no estado, sem 

nenhuma garantia. 

As famílias poderão - a seu critério - decidir sobre prévias ofertas para 

venda direta, podendo retirar o item interessado do leilão e efetuar assim 

uma alienação direta. Assim, se você tem interesse específico em algum 

item, poderá oferecer sua proposta. Desde que coerente, é claro! 



Criaremos um grupo no WhatsApp e um perfil no Facebook, onde 

postaremos fotos dos itens que serão leiloados, bem como vídeos dos 

testes realizados. Você poderá ingressar nesses grupos desde que 

verdadeiramente se identifique como Radioamador, operador da faixa do 

cidadão ou apresente documentos. 

A venda será efetuada no formato de um leilão, onde o item oferecido 

será comprado pelo interessado que oferecer o maior valor.  

As vendas serão efetuadas apenas à vista e em dinheiro, ou via cartão de 

débito ou crédito, possibilitando assim ao interessado a possibilidade de 

parcelar o bem comprado via cartão. 

Estamos estudando um formato para a possível a participação de colegas 

distantes, através de telefone ou via WhatsApp. Caso isso seja possível, 

repassaremos todos os dados na página do CRAM. 

Será publicado na página do CRAM uma relação com os valores mínimos 

para os lances.  

Importante: os familiares se reservam ao direito de não concretizar a 

venda, caso o item ofertado não atinja um valor plausível. Essa 

possibilidade será decidida no exato momento da alienação.  

Os equipamentos estarão presentes para visualização no dia do evento, 

bem como disponibilizaremos no local os vídeos de teste daqueles que 

foram aferidos. 

Válido relembrar que este evento se destina a proporcionar uma forma 

justa, correta e transparente de alienação dos acervos de colegas que já 

faleceram, e todos os esforços serão nesse sentido. Assim, esperamos 

respeito de todos à essas diretrizes, pois o que está em jogo não é uma 

simples “venda”, mas sim o encerramento de um ciclo doloroso à famílias 

como as nossas. Contamos com a compreensão e o respeito de todos os 

colegas. Nesse sentido, será extremamente válido de grande valor 

simbólico se o interessado quiser ofertar um maior valor, pois será a 

família de um amigo que já partiu a única beneficiária. 

 


