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EDITAL DE LEILÃO FIOCRUZ/BIO MANGUINHOS  

 
 
 
1. DATA E LOCAL 
 
1.1. O leilão será realizado eletronicamente e ocorrerá através do sítio eletrônico: www.jvleiloes.lel.br, pela Leiloeira 
Juliana Vettorazzo no dia 13/06/2019 às 11:00h 
 
 
2. OBJETO DO LEILÃO 
 
2.1. O presente leilão visa a arrematação de lote de pontas de estacas perfil (H) classificadas como sucatas pesada 
limpa, resultante de restos de obra e bens móveis pertencentes a FIOCRUZ/BIO MANGUINHOS; 
 
2.2.  Os bens serão vendidos nas condições em que se encontram, não aceitando a FIOCRUZ/ BIO MANGUINHOS 
quaisquer argumentações posteriores decorrentes do desconhecimento das suas condições, bem como do local em 
que se encontram; 
 
2.3. Nos dias, horários e local de visitação todos os bens ficarão à disposição dos interessados para vistoria e 
exame, quando poderão ser dirimidas eventuais dúvidas. 
 

PONTAS DE ESTACA 
 
 
3. RELAÇÃO DOS BENS E DA QUANTIDADE ESTIMADA 
 
3.1. A quantidade aproximada de sucata pesada limpa levados a hasta pública é de 369 T (trezentos e sessenta 
e nove) toneladas, que correspondem a 369.000,00 kg (trezentos e sessenta e nove mil) quilos de sucata pesada 
limpa (pontas de estacas perfil H), conforme tabela abaixo: 
 
TABELA I 
 
 

Sequência Descrição do Bem Localização  Setor Situação 

1 
Pontas de estacas (perfil H) (369 
Toneladas aproximadas) 

Planta NCPFI - 
Santa Cruz BIOMANGUINHOS 

SUCATA 
PESADA 
LIMPA 

 
 
 
4. DA VISITAÇÃO 
 
4.1.   A visitação ao lote que será leiloado ocorrera nos dias 11/06 e 12/06, nos horários compreendidos entre 
09h00min às 11h00min e 14h:00min às 16h00min, sendo obrigatória a apresentação de documentos de identidade 
(RG e CPF); 
 
4.1.1. É permitida, exclusivamente, avaliação visual do lote, sendo vedado o seu manuseio, experimentação, 
retirada/substituição de peças, etc.; 
 
4.1.2.  A visitação poderá ser feita no endereço: Estrada Valinha, s/nº Avenida C do PAA 9852/PAL 35631, quadras 
VIII-C e VIII-D, Distrito Industrial de Santa Cruz – Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ, CEP:23565-220; 
 
4.1.3.  As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estarão disponíveis no portal da Leiloeira Pública 

Oficial Juliana Vettorazzo: www.jvleiloes.lel.br; 

4.1.4.  Os interessados deverão obrigatoriamente agendar data e horário para visitação do lote, limitado a 2 horas 

de visitação para cada interessado; 

http://www.jvleiloes.lel.br/


2 
 

  

 

4.1.5. Os interessados deverão obrigatoriamente entrar em contato com o Sr. Michel Salimeni Pinto ou Sr Diego 

Nickos de Alencar de Almeida através dos telefones (21) 3882-2124 / (21) 3882-3510 para agendamento de visita, 

com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias uteis; 

 

4.1.6. Após o prazo de visitação, previsto acima, somente serão permitidas visitações para verificação de qual tipo 

de transporte deverá ser contratado, desde que o lote já tenha sida pago e liberado para retirada, caso contrário não 

haverá qualquer tipo de exceção; 

 

4.1.7. As visitas não serão obrigatórias; 

 

4.1.8. Não serão fornecidos pela FIOCRUZ/BIO MANGUINHOS ou por quaisquer de seus representantes 

documentos que comprovem a visita. 

 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
5.1. Poderão oferecer lances pessoas jurídicas cujo objeto social compreenda atividades compatíveis com o objeto 
do leilão e que estejam regularmente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
5.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: 
 
5.2.1.  Os licitantes, adjudicatórios e contratantes, enquanto perdurarem os efeitos das sanções, penalizados com: 
 
a)  suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar aplicada por Ente ou Entidade da 
Administração Estadual; 
 
b)  declaração de inidoneidade para licitar e contratar aplicada por qualquer Ente ou 
Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 
 
5.2.2. As pessoas arroladas no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/9 
 
 

6. DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. O interessado em participar do leilão eletrônico deve credenciar com ao menos   48 (quarenta e oito) horas   de   
antecedência   do   início   do   leilão, no   site http://www.jvleiloes.lel.br; 
 
6.1.2. Para tanto o interessado em participar do leilão deverá informar se é pessoa física ou jurídica, fornecer um e-
mail, escolher um nickname, informar o nome completo, nome da mãe, CPF, RG, data de nascimento, sexo, estado 
civil, endereço residencial (Rua, número, bairro, complemento, CEP, Estado, Cidade), telefone residencial e celular, 
e os dados profissionais:  profissão, empresa, endereço (Rua, número, bairro, complemento, CEP, Estado, Cidade); 
 
6.1.3.  Para a homologação do cadastro a Pessoa Jurídica deverá enviar para o site os seguintes documentos: 
Cópia do Contrato Social e última alteração, procuração (se for o caso), Cópia do RG e CPF do (s) proprietário (s) 
e procurador, Comprovante de residência atual; 
 
6.2. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão presencial do leilão por  seu  representante  
legal  ou  por  procurador  munido  do  instrumento  procuratório, outorgado  pelo  representante  legal  da  empresa,  
com  firma  reconhecida,  com  poderes expressos  para  o  seu  representante  formular  ofertas  e  lances  de  
preços  na  sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo acompanhado 
da carteira de identidade. 
 
6.2.1. O Ato constitutivo, registrado em cartório, deve comprovar ser o interessado do ramo de atividade de 
siderurgia ou reciclagem ou possuir contrato com siderúrgica que preveja a venda dos materiais ferrosos adquiridos; 
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6.3.  A documentação prevista no item 6.2 deverá ser acompanhada também do documento   original ou cópia   
autenticada   da   licença   ambiental   vigente   para   o recolhimento e armazenagem dos resíduos e reciclagem 
dos materiais adquiridos ou contrato com empresa que executará o serviço e tenha a respectiva licença; 
 
6.4. O interessado deverá apresentar, ainda, declaração formal de que disporá, quando da assinatura do contrato, 
do aparelhamento ou do pessoal técnico considerados essenciais para a execução de suas obrigações. 
 
6.5. A documentação acima deverá ser entregue à Leiloeira Credenciada antes do início da sessão e poderão ser 
exibidos no original ou por meio de cópia autenticada. 
 

 
7. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 
 
7.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer 
de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, através do telefone: (21)3882-2124 
/ (21) 3882-3510 
 
7.1.1 Caberá a Comissão de Leilão responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas; 
 
7.2. Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à 
abertura da sessão e enviar para o e-mail: michel.pinto@bio.fiocruz.br / diego.almeida@bio.fiocruz.br, com 
confirmação de recebimento 
 
7.3. Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 
 
7.4.  Tanto as respostas às impugnações, quanto aos pedidos de esclarecimento, serão respondidas através do e-

mail: michel.pinto@bio.fiocruz.br / diego.almeida@bio.fiocruz.br; 
 
7.4.1. As respostas serão entranhadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 
8. DOS LANCES 
 
8.1.  O lance inicial terá por base o valor de kg do material ferroso a ser reciclado, avaliado em R$ 0,45 (Quarenta 
e cinco centavos). O lance inicial será de R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais) 
 
Os lances só poderão ser ofertados eletronicamente. 
 
8.1.1. Os bens serão vendidos a quem oferecer o maior lance, reservando-se ao comitente o direito de não vender 
aqueles que não alcançarem os preços mínimos fixados. O arrematante deverá informar os dados para emissão de 
nota de arrematação a leiloeira, no ato do arremate, não sendo permitida a troca de nomes em hipótese alguma 
 
8.1.1. Eletronicamente; 
 
8.1.1.2. A partir da publicação do leilão e após estar devidamente habilitado a participar no sistema, o interessado 
poderá dar lances no lote de seu interesse, deixando-o registrado no sistema; 
 
8.1.1.3 A Leiloeira não se responsabiliza por falhas no funcionamento do computador dos interessados, instabilidade 
de conexão da internet, incompatibilidade de software no computador dos interessados, também não assume 
responsabilidade pelo funcionamento da internet no local do leilão, a mesma pode variar e não ter conexão 
suficiente. O participante isenta a leiloeira de quaisquer problemas decorrentes dos servidores, tanto do usuário 
como do site da leiloeira no atraso de envio de informações e antes, que acarretem desencontro de dados, 
informações errôneas ou indevidas, concordando ainda que prevalecerá a palavra final da leiloeira, tendo em vista 
que a mesma possui fé pública no desempenho de seu mister. 
 
 
 
 
 

mailto:michel.pinto@bio.fiocruz.br
mailto:michel.pinto@bio.fiocruz.br
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9.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1 O licitante que tenha praticado ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação, ficará sujeito as sanções 
previstas no inciso III do art. 83 da lei 13.303/16 
 
9.1.2 Além do previsto no item 9.1 acima, observar-se-ão os termos da lei 12.846/13 
 
 
10. PAGAMENTO DO (S) BEM (S) 
 
10.1. Iniciada a etapa competitiva, os participantes online deverão encaminhar lances exclusivamente   por   meio   
eletrônico, sendo   imediatamente   informados   do   seu recebimento e do valor consignado no registro; 
 
10.1.1. Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o maior lance 
ofertado; 
 
10.1.2. Os lotes serão encerrados a critério da Leiloeira 
 
10.1.3. No ato da arrematação, o arrematante obriga-se a acatar, de forma definitiva e irrecorrível, todos os termos 
e condições de aquisição estabelecidas. Declarando ter plena e total ciência do estado de conservação dos bens 
 
10.1.4 O arrematante pagará o total de suas arrematações no ato do leilão, em moeda nacional, acrescido de 5% 
(cinco por cento) da comissão da Leiloeira e 2% de taxa de leilão.  
 
10.1.5. Os depósitos deverão ser realizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação 
expressa para pagamento, na conta da leiloeira JULIANA VETTORAZZO RODRIGUES BARROS, CPF 
099.340.807-96, Itaú – Ag. 6266 – Conta corrente nº 00016-2 até às 14h do dia seguinte ao leilão, devendo o 
arrematante enviar o comprovante do mesmo por e-mail: contato@jvleiloes.lel.br até as 15h, imediatamente após o 
depósito. 
 
10.1.6 No caso do cheque dado em pagamento ser sustado e/ou devolvido por insuficiência de fundos, divergência 
de assinatura ou ainda por desistência da compra por vontade exclusiva do arrematante, além de ficar desfeita a 
venda, pagará o arrematante a comissão integral da Leiloeira e a taxa de leilão, além de multa de 20% sobre o valor 
da arrematação, cobrada por via executiva, como dívida liquida e certa, corrigida monetariamente até o efetivo 
pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes e do processo criminal (ART. 171 do C. Penal) 
 
 
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
11.1.  Para julgamento e classificação dos lances, será adotado o critério do MAIOR LANCE, observadas as 
especificações e parâmetros definidos neste edital; 
 
11.1..2. Os lances serão ofertados de maneira eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido pela Administração 
para a aquisição de cada lote deste leilão; 
 
11.1..3. Será declarado vencedor o licitante que oferecer o maior lance; reservando-se ao COMITENTE o direito de 
não vender aqueles que não alcançarem o preço mínimo fixados. O arrematante deverá informar os dados para 
emissão de nota de arrematação a leiloeira, no ato do arremate, não sendo permitida a troca de nomes em hipótese 
alguma; 
 
11.1.4.  Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro pela Leiloeira Pública, sujeitando o licitante 
às sanções administrativas previstas neste edital; 
 
11.1.5.  A desistência em apresentar lance eletrônico, quando convocado pela Leiloeira, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 
das propostas; 
 

mailto:contato@jvleiloes.lel.br
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11.1.6. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao valor, caberá à Leiloeira decidir 
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, cujo preço seja inferior ao lance 
mínimo estabelecido no item 8.1. 
 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
com registro em ata da síntese das suas razões, desde que investidos de poderes específicos para tal. Os licitantes 
poderão interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 
 
12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e adjudicação do 
objeto da licitação ao vencedor; 
 
12.1.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
12.1.3.  Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos licitantes deverão enviados para os e-mails; 

contato@jvleiloes.lel.br, michel.pinto@bio.fiocruz.br e diego.almeida@bio.fiocruz.br. Os recursos e as 

contrarrazões serão analisados, que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, decidirá de forma fundamentada; 
 
12.1.4.  Caso não haja interposição de recurso, o objeto deste leilão será desde logo adjudicado; 
 
12.1.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o COMITENTE adjudicará o objeto 

e homologará a licitação. 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 
o procedimento licitatório. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 
 
14.1. Todos os custos, despesas e procedimentos daí decorrentes serão da alçada e responsabilidade do licitante 
vencedor. 
14.1.2. A retirada dos lotes arrematados só será permitida após a integralização de todos os pagamentos previstos 
nestas condições, comprovadas mediante apresentação de nota de arrematação da leiloeira e com agendamento 
prévio; 
14.1.2.1 – Os bens arrematados só serão retirados: 
A). Pelo próprio comprador pessoa física – apresentando original e cópia da carteira de identidade e CPF 
B). Pelo próprio comprador pessoa jurídica – Apresentando original e cópia do documento que o identifique como 
sócio ou o contrato social da empresa; 
C). Por pessoa autorizada pelo comprador, pessoa física – apresentando carta de autorização assinada pelo 
comprador, cópias autenticadas da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência do comprador, além 
de apresentar carteira de identidade, da pessoa autorizada 
D). Por pessoa autorizada pelo comprador pessoa jurídica – apresentando carta de autorização em papel 
timbrado e assinado pelo comprador (com poderes para tal no contrato social), cópias autenticadas do cartão de 
CNPJ e contrato social do comprador, além de apresentar carteira de identidade da pessoa autorizada. 
 
 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA LEILOEIRA 
 
15.1. Receber da arrematante os pagamentos referentes ao lote arrematado; 
 
15.2. Fornecer à arrematante a nota de arremate ou documento equivalente. 
 
15. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO (COMITENTE) 
 

mailto:michel.pinto@bio.fiocruz.br
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15.1. A Comissão de Leilão poderá cancelar a venda de parte ou de todos os lotes, antes, durante ou após a 
realização do leilão e antes de sua retirada, caso notadamente surja a necessidade ou ocorrer algum impedimento 
legal. 
 
 
17. DA RETIRADA 
 
17.1.  A Retirada dos lotes arrematados se dará a partir do 15º dia útil após o leilão e não ultrapassara o 20º dia útil 
após o leilão e será agendada diretamente com a FIOCRUZ e só será realizada mediante apresentação da nota de 
arrematação e entrega dos documentos mencionados no item 14. 
17.1.2. Ultrapassando o prazo de retirada, o arrematante terá mais 3 (Três) dias para a retirada dos lotes 
arrematados, já com incidência de multa de 1% (Um por cento), mais 3,5% (três e meio por cento) a título de despesa 
de armazenagem e diárias ambos incidentes sobre o valor do arremate exigível no ato da retirada mediante 
apresentação de guia de deposito em favor da leiloeira. Findo este prazo o arrematante perdera automaticamente 
o direito sobre o bem arrematado, os bens não retirados o destino que lhe convier. 
17.1.3 A contratação de mão de obra e equipamentos para a retirada dos materiais, bem como o fornecimento de 
equipamentos de proteção individual de segurança (luvas, capacete e botas) é indispensável a permanência nos 
locais onde encontram-se os materiais. 
17.1.4. Não será permitida a utilização dos depósitos para montagem ou desmontagem do lote arrematado, bem 
como seleção do lote, sendo o arrematante obrigado a retirar o lote conforme descrito no catalogo e vistoriado. 
17.1.5. Responsabilizar-se por qualquer ocorrência externa (durante o transporte até a descarga do material) e 
interna (nas instalações da FIOCRUZ durante o carregamento até a saída do (s) lote (s), que acarrete danos e/ou 
prejuízo á FIOCRUZ ou a terceiros, em decorrência de atos ou omissões de seus prepostos ou em razão de falhas 
ou acidentes ocorridos no veículo transportador. 
17.1.6. Garantir quanto a destinação do (s) lote (s) adquiridos (s), preferencialmente encaminhando-os para reuso, 
reciclagem ou outro tratamento, observada a conformidade com o disposto nas legislações das entidades das 
administrações públicas federal, estadual e municipal, ou outras exigências que sejam julgadas necessárias ao 
atendimento a legislação ambiental vigente; 
 
17.1.7. Fica proibido o porte de máquinas fotográficas/filmagem e afins no interior da empresa proprietária dos bens. 
 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1.  A FIOCRUZ não reconhecerá reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o 
produto adquirido no presente leilão; 
 
19.2.  O Comitente se reserva o direito de, a seu único e exclusivo critério, reunir ou desmembrar os lotes e cancelar 
no todo ou em parte o presente leilão 
 
19.3. É facultada à Leiloeira e à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das 
especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente do lance; 
 
19.4. Os vídeos e/ou fotos exibidas no site são meramente ilustrativo e não representam o estado e quantidade real 
do bem arrematado. 
 
19.5.  Todo aquele que impedir, afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes por meios ilícitos ou de violência, 
estará incurso na disposição do ART 335 do Código Penal Brasileiro, com pena mínima de seis meses de detenção. 
É facultativo ao leiloeiro o direito de recusar lance de pessoas que constem em relação de não idôneas nas firmas 
leiloeiras e de pessoas que, ao seu exclusivo critério, não julgar responsáveis. 
 
19.6. O arrematante não poderá alegar desconhecimento destas condições do leilão, da forma de pagamento e das 
características dos bens a venda e, ao participar, eletronicamente, efetuando lances e arrematando bens, declara 
concordar integralmente e sem restrições com todas as condições do leilão, além de declarar ter ciência de que a 
leiloeira e mera mandataria e que não poderá ser questionado em juízo ou fora dele; 
 
19.7. Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatarem as condições deste 
edital. A participação dos interessados no leilão implica em pleno conhecimento e aceitação destas condições de 
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leilão, ficando eleito o foro da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, com renuncia expressa pelo arrematante de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o deslinde das questões oriundas das presentes condições, bem 
como de contratos ou outros documentos afins delas resultantes. 
 

Rio de Janeiro,              de 2019 
 

____________________________ 
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BENS MÓVEIS  
 

 

LOTE DE BENS LABORATORIAIS E MOBILIÁRIO: Bomba de vácuo, cabines de fluxo laminar, incubadora 

agitadora, agitador magnético com placa aquecedora, centrifuga, banho maria minitransblot, ventiladores, geladeira, 

freezer, forno, cadeiras, armários guarda roupa. Aprox. 117 itens, no estado. Com lance inicial de R$ 1.200,00 

 

VISITAÇÃO: Agendar diretamente com o Sr. Michel Salimeni Pinto através do telefone (21)3882-2124 

 
CONDIÇÕES DO LEILÃO – BENS MÓVEIS  

1 Todos os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantias de 
funcionamento ou recuperação, podendo ter peças faltantes e sem possibilidade de teste. Os bens deverão ser 
examinados detidamente pelos interessados. Após a arrematação não serão aceitos questionamentos e/ou 
reclamações acerca dos bens leiloados. Nos dias, horários e locais de visitação todos os bens ficarão à disposição 
dos interessados para vistoria e exame, quando poderão ser dirimidas eventuais dúvidas. A responsabilidade pela 
descrição, avaliação e venda dos bens é do comitente vendedor, sendo a Leiloeira uma mera mandatária, sua função 
restringe-se à execução do leilão; 
2 No ato da arrematação, o arrematante obriga-se a acatar, de forma definitiva e irrecorrível, todos os termos e 
condições de aquisição estabelecidas nestas Condições de Leilão, no Edital de Leilão e nas condições de uso do site 
www.jvleiloes.lel.br, declarando ter plena e total ciência do estado de conservação dos bens; 
3 O arrematante pagará o total de suas arrematações no ato do leilão, em moeda corrente nacional, acrescido 
de 5% (cinco por cento) de comissão da Leiloeira, ICMS devido e taxa de leilão com os seguintes valores: 
Arrematações de R$ 50,00 a R$ 499,99 – taxa de leilão no valor de R$ 60,00; arrematações de R$ 500,00 a R$ 
999,99 – taxa de leilão de R$ 160,00; arrematações de R$ R$ 1.000,00 a R$ 4.999,99 - taxa de leilão de R$ 300,00; 
arrematações de R$ 5.000,00 a R$ 9.999,99 – taxa de leilão de R$ 600,00; arrematações de R$ 10.000,00 a 
29.999,00 – taxa de leilão de R$ 1.000,00; arrematações de 30.000,00 a 49.999,99 – taxa de leilão de R$ 1.500,00; 
arrematações de R$ 50.000,00 a 99.999,00 – taxa de leilão de R$ 2.000,00; arrematações acima de R$ 100.000,00 
– taxa de leilão de R$ 5.000,00. Os depósitos deverão ser realizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a comunicação expressa para pagamento, na conta da Leiloeira JULIANA VETTORAZZO RODRIGUES 
BARROS, CPF 099.340.807-96, Itaú – Ag.: 6266 - Conta Corrente nº 00016-2 até às 14h do dia seguinte ao 
leilão, devendo o  arrematante enviar o comprovante do mesmo por email: contato@jvleiloes.lel.br até às 15hs, 
imediatamente após o depósito; 
4 No caso do cheque dado em pagamento ser sustado e/ou devolvido por insuficiência de fundos, divergência 
de assinatura ou ainda por desistência da compra por vontade exclusiva do arrematante, além de ficar desfeita a 
venda, pagará o arrematante a comissão integral da Leiloeira e a taxa de leilão, além de multa de 20% sobre o valor 
da arrematação, cobrada por via executiva, como dívida líquida e certa, corrigida monetariamente até o efetivo 
pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes e do processo criminal (Art. 171 do C. Penal); 
5 Os bens serão vendidos a quem maior lance oferecer, reservando-se ao COMITENTE o direito de não vender 
aqueles que não alcançarem os preços mínimos fixados. O arrematante deverá informar os dados para emissão de 
nota de arrematação a Leiloeira, no ato do arremate, não sendo permitida a troca de nomes em hipótese alguma; 
6 A Leiloeira não se responsabiliza por falhas no funcionamento do computador dos interessados, instabilidade 
de conexão da internet, incompatibilidade de software no computador dos interessados, também não assume 
responsabilidade pelo funcionamento da internet no local do leilão, a mesma pode variar e não ter conexão suficiente. 
O participante isenta a Leiloeira de quaisquer problemas decorrentes dos servidores,  
tanto do usuário como do site da Leiloeira no atraso de envio de informações e lances, que acarretem desencontro 
de dados, informações errôneas ou indevidas, concordando ainda que prevalecerá a palavra final da Leiloeira, tendo 
em vista que a mesma possui fé pública no desempenho de seu mister. 
7 Não poderá o arrematante pretender qualquer indenização ou desistência após a retirada dos bens dos locais 
em que se encontram, bem como reembolso de eventuais consertos ou reparos nos mesmos; 
Por ocasião da visitação, leilão e retirada dos lotes, o visitante deverá estar munido de documento de identidade com 
foto e, por medida de segurança, as pessoas deverão estar calçadas de sapatos de couro, não sendo permitido 
ingressar no local de exposição dos lotes usando calção, bermuda, camiseta ou sem camisa, portando máquinas 
fotográficas ou afins; 
8  O comitente e a Leiloeira se isentam de qualquer responsabilidade de eventuais acidentes durante os dias de 
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visitação, leilão e retirada dos lotes arrematados;  
9 A despesa com carga, transporte, desmontagem e descarga do material arrematado correrão por conta do 
arrematante; 
10  A retirada dos lotes arrematados só será permitida após a integralização de todos os pagamentos previstos 
nestas condições, comprovadas mediante apresentação de nota de arrematação da Leiloeira e com agendamento 
prévio; 
11  Os bens arrematados só serão retirados: 
a) Pelo próprio comprador pessoa física – apresentando original e cópia da carteira de identidade e CPF; 
b) Pelo próprio comprador pessoa jurídica – apresentando original e cópia do documento que o identifique como 
sócio ou o contrato social da empresa; 
c) Por pessoa autorizada pelo comprador, pessoa física – apresentando carta de autorização assinada pelo 
comprador, cópias autenticadas da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência do comprador, além de 
apresentar carteira de identidade, da pessoa autorizada;  
d) Por pessoa autorizada pelo comprador pessoa jurídica – apresentando carta de autorização em papel timbrado 
e assinado pelo comprador (com poderes para tal no Contrato Social), cópias autenticadas do cartão do CNPJ e 
contrato social do comprador, além de apresentar carteira de identidade da pessoa autorizada; 
12 A retirada dos lotes arrematados se dará a partir do 15º dia útil após o leilão e não ultrapassará o 20º dia útil 
após o leilão e será agendada diretamente com a Fiocruz e só será realizada mediante apresentação da nota de 
arrematação e entrega dos documentos acima mencionados; 
13 Ultrapassando o prazo de retirada, o arrematante terá mais 03 (três) dias para a retirada dos lotes 
arrematados, já com incidência de multa de 1% (um por cento), mais 3,5% (três e meio por cento) a título de despesa 
de armazenagem e diárias ambas incidentes sobre o valor do arremate, exigível no ato da retirada mediante 
apresentação de guia de depósito em favor da Leiloeira. Findo este prazo o arrematante perderá automaticamente o 
direito sobre o bem arrematado, os bens serão considerados abandonados, não lhe cabendo qualquer restituição 
da(s) importância(s) paga(s), podendo o comitente dar aos bens não retirados o destino que lhe convier. 
14 A contratação de mão-de-obra e equipamentos para a retirada dos materiais, bem como o fornecimento de 
equipamentos de proteção individual de segurança (luvas, capacetes e botas), é indispensável à permanência nos 
galpões do Leiloeiro e de inteira responsabilidade dos arrematantes; 
15 Não será permitida a utilização dos depósitos para montagem ou desmontagem do lote arrematado, bem 
como seleção do lote, sendo o arrematante obrigado a retirar o lote conforme descrito no catálogo e vistoriado; 
16 O comitente se reserva o direito de, a seu único e exclusivo critério, reunir ou desmembrar os lotes e cancelar 
no todo ou em parte o presente leilão; 
17 Os vídeos e/ou fotos exibidas no ato do leilão e no site são meramente ilustrativos e não representam o estado 
e quantidade real do bem arrematado; 
18  Todo aquele que impedir, afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes por meios ilícitos ou de violência, 
estará incurso nas disposições do Art. 335 do Código Penal Brasileiro, com pena mínima de seis meses de detenção. 
É facultado ao Leiloeiro o direito de recusar lance de pessoas que constem em relação de não idôneas nas firmas 
leiloeiras e de pessoas que, ao seu exclusivo critério, não julgar responsáveis; 
19  O arrematante não poderá alegar desconhecimento destas condições do leilão, da forma de pagamento e das 
características dos bens à venda e, ao participar, presencialmente ou eletronicamente, efetuando lances e 
arrematando bens, declara concordar integralmente e sem restrições com todas as condições do leilão, além de 
declarar ter ciência de que a Leiloeira é mera mandatária e que não poderá ser questionado em juízo ou fora dele; 
20  Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatarem as Condições do 
Leilão e o Edital. A participação dos interessados no leilão implica pleno conhecimento e aceitação destas condições 
de leilão, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa pelo 
arrematante de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o deslinde das questões oriundas das presentes 
condições, bem como de contratos ou outros documentos afins delas resultantes. 
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