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EDITAL 

LEILÃO PÚBLICO N°. 001/2019 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por 

intermédio do INSTITUTO OSWALDO CRUZ – IOC, inscrito no CNPJ Nº.  33.781.055/0012-98 sito a 

Av. Brasil 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21040-360, representada por seu Diretor JOSÉ 

PAULO GAGLIARDI LEITE, no uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal n.º 

8.666 de 21 de junho de 1993, que no dia 22/08/2019 às 11h00min, através de leilão online pela Leiloeira 

Pública Juliana Vettorazzo, devidamente inscrito na JUCERJA e credenciado perante a FIOCRUZ, 

procederá licitação na modalidade de Leilão Público do tipo maior lance, recebendo propostas financeiras 

em forma de lance dos interessados através do site http://www.jvleiloes.lel.br/. A licitação se processará 

nos termos deste Edital, seus anexos e informações constantes do referido site.  

DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO 

DIA: 22/08/2019 

HORÁRIO: 11h00min (horário de Brasília-DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA SESSÃO PÚBLICA: http://www.jvleiloes.lel.br/  

RETIRADA DO EDITAL: O Edital do Leilão estará disponível para retirada no site acima citado, 

na forma ali prevista.  

1. OBJETO 

1.1. O presente leilão tem por objeto a venda de bens móveis inservíveis para a Administração pública, 

e constituem-se em materiais de informática, materiais laboratoriais, aparelhos de refrigeração e 

bens móveis diversos, todos usados, de propriedade da FIOCRUZ, conforme especificações 

constantes do Anexo I, que serão leiloados no estado de conservação e nas condições de 

funcionamento em que se encontram, separados em lotes discriminados e avaliados, conforme 

Catálogo a ser entregue no ato da visitação. 

1.2. Não será de responsabilidade do leiloeiro ou da FIOCRUZ quaisquer consertos, reparos, 

desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado, conforme 

as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

http://www.ioc.fiocruz.br/
http://www.jvleiloes.lel.br/
http://www.jvleiloes.lel.br/
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2.1. O presente leilão será regido pelas normas pertinentes à matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, 

Decreto nº 21.981, de 19/10/1932, Decreto nº 22.427, de 01/02/1933, Decreto nº 9.373/18 e IN 

DNRC nº 113, de 28/04/2010. 

3. DA VISITAÇÃO PARA INSPEÇÃO VISUAL 

3.1. Os interessados, de forma não obrigatória, poderão examinar os lotes no endereço: Rua Sizenando 

Nabuco, nº 100 – Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ, tendo como responsável: Roberto Viana ou 

Felipe Menezes - Tel.: 21 2562-1886, para ciência das reais condições dos materiais objetos deste 

leilão, ficando impedidas de evadirem-se de responsabilidades decorrentes do desconhecimento 

das condições do objeto da licitação. 

3.2. A visitação deverá ser agendada pelo e-mail patrimonio@ioc.fiocruz.br com pelo menos 24h de 

antecedência. 

3.3. A visita deverá ocorrer até 02 (dois) dias úteis que antecederem à data fixada para abertura da 

licitação, com o acompanhamento de representante indicado pela Administração. Deverá ser 

emitido Atestado de Visita Administração, conforme Anexo II deste edital. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 

4.1. Para a participação no leilão online é obrigatório a qualquer interessado o preenchimento dos 

requisitos para tal, ou seja, efetuação do cadastro antecipado e a habilitação para oferecer lances 

através do site http://www.jvleiloes.lel.br/, conforme itens 5 e 6 deste edital. 

4.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação os interessados: 

1) Que estejam suspensos do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal ou 

que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública Federal, Estadual, Municipal 

e do Distrito federal. 

2) Que tiverem sido inadimplentes em obrigações assumidas em leilões anteriores. 

3) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

4) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante responsável pela licitação. 

5) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente. 

6) Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação. 

7) Menores de 18 (dezoito) anos. 

http://www.ioc.fiocruz.br/
mailto:patrimonio@ioc.fiocruz.br
http://www.jvleiloes.lel.br/
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5. DO CADASTRO PARA PARTICIPAR DO LEILÃO 

5.1. Os interessados em participar do presente leilão deverão cadastrar-se através do site 

http://www.jvleiloes.lel.br/, devendo aceitar os termos de sua utilização e, em seguida, preencher 

todos os campos do formulário de forma clara e precisa, criando login e senha para acessar o site. 

1) O login e a senha são gerados pelo próprio usuário e em caso de uso indevido, não serão aceitas 

reclamações. O sistema do leilão não gera senhas ou logins automaticamente, cabendo tão 

somente ao usuário esta função. 

2) A senha será pessoal e intransferível, para utilização somente no site http://www.jvleiloes.lel.br/ 

ficando o usuário inteiramente responsável por todo e qualquer lance ou arrematação realizado 

com sua senha, se comprometendo a zelar pela mesma sem divulgá-la a terceiros. 

3) O usuário deverá concordar com os Termos do Contrato de Participação para a validação do seu 

login, conforme instruções no site http://www.jvleiloes.lel.br/. 

5.2. O cadastro é único, gratuito e obrigatório aos interessados na participação do presente leilão, 

inclusive para efetuar lances online. 

5.3. O prazo para liberação do cadastro e utilização do site é de 72 horas, portanto deve ser feito com 

antecedência. 

1) As informações fornecidas pelo usuário serão verificadas pelo Leiloeiro oficial, através dos 

serviços de proteção ao crédito e órgãos governamentais de informações, quanto a sua veracidade 

e autenticidade. 

2)  O usuário obriga-se a garantir a veracidade das informações, autorizando desde já ao Leiloeiro 

ofical, a pesquisa e confirmação de todo o conteúdo das informações. 

5.4. Para alterar cadastro e/ou senha é necessário enviar um e-mail para contato@jvleiloes.com.br 

5.5. Quaisquer informações referentes ao cadastro de participação do Leilão poderá ser obtida por 

meio do telefone (21)2548-5850 

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1. O usuário cadastrado só estará apto a dar lances após concordar com o Termo de Adesão (Anexo 

III do edital) de cada Leilão, onde constam as condições específicas do mesmo. O de acordo no 

Termo de Adesão é realizado através do site https://www.jvleiloes.lel.br/. Nesse Termo de 

http://www.ioc.fiocruz.br/
http://www.jvleiloes.lel.br/
http://www.jvleiloes.lel.br/
http://www.jvleiloes.lel.br/
https://www.jvleiloes.lel.br/
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Adesão encontram-se todas as informações sobre o Leilão, inclusive prazos para liberação e 

retirada dos bens arrematados.  

 

7. DO PROCEDIMENTO 

 

7.1. Todos os interessados, antes de efetuarem seus lances, devem ler atentamente todos os itens do 

Edital/Condições de Leilão, vistoriar os bens no local de visitação e sanar quaisquer dúvidas que 

porventura tenham com a equipe do Leiloeiro.  

 

7.2. O usuário, devidamente habilitado, que esteja interessado em realizar lances no leilão online, 

deverá efetuar seu login e concordar com o Termo de Adesão específico do leilão objeto deste 

edital. 

 

7.3. No dia e horário marcados para a sessão do leilão, o usuário poderá dar seus lances de acordo 

com o incremento de cada lote, ficando atento ao cronômetro, uma vez encerrado o lote não 

haverá como efetuar novos lances. 

 

8. DO JULGAMENTO, ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. O critério de julgamento será o de maior lance por lote. 

8.2. Encerrada a etapa de lances, será considerada vencedora a proposta que atendeu a todos os 

requisitos deste edital e que apresentou o maior lance por lote. 

8.3. O resultado será registrado em nome do arrematante em ata circunstanciada, lavrada ao final da 

reunião, onde constará o produto vendido, bem como a correspondente identificação do 

arrematante e os trabalhos desenvolvidos na licitação, em especial os fatos mais relevantes. 

8.4. A ata será assinada, ao seu final pelo Leiloeiro e pela Comissão e será disponibilizada no seguinte 

dia útil seguinte à data de realização do leilão. 

8.5. Após o fechamento do leilão, os recibos serão gerados automaticamente e enviados para o e-mail 

de cada usuário que arrematou os bens através do site, para serem pagos até o próximo dia útil do 

envio do e-mail, através de depósito identificado ou “Transferência Eletrônica Disponível 

(TED)”, sempre à vista e sem descontos. Os recibos também estarão disponíveis no site no link 

"Minha conta". O valor arrecado com a arrematação, deverá ser ingressado na conta da União, 

através de GRU. 

1)  Sobre o valor de todo lote arrematado será cobrado 5% (cinco por cento) de comissão do 

Leiloeiro e as taxas devidas. 

2) Deverá ser verificado se o e-mail foi direcionado para o “lixo eletrônico” ou “caixa de spam”. 

http://www.ioc.fiocruz.br/
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8.6. O arrematante deverá comprovar o pagamento através de e-mail para https://www.jvleiloes.lel.br/ 

ou fax: 2548-5850, para a liberação da nota de entrega e do bem arrematado. 

1) Se transcorrido o prazo de 48 horas e os depósitos não forem efetivados pelo arrematante, este 

será considerado desistente e a venda será cancelada, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

2) O Leiloeiro deverá recolher ao IOC/FIOCRUZ, até o 10º dia subsequente à realização do Leilão, 

o produto da arrematação dos Leilões realizados, em conta indicada pelo IOC/FIOCRUZ, 

acompanhado de relatório analítico de prestação de contas, cópias das notas de 

venda/arrematação, dos termos de renúncia à comissão de responsabilidade da IOC/FIOCRUZ e 

demais documentos previstos em Lei. 

3) A IOC/FIOCRUZ terá o prazo de até 05 dias úteis para comprovar o depósito em conta do valor 

total do lance repassado pelo Leiloeiro bem como liberar os documentos finais de transferência 

dos bens móveis arrematados. Neste caso, será de competência do Leiloeiro o repasse de tais 

documentos ao arrematante bem como a liberação dos bens móveis. 

4) A comissão paga pelo (s) arrematante (s) deverá ser devolvida pelo Leiloeiro no prazo de 02 

(dois) dias úteis contados a partir da comunicação do fato, nas hipóteses em que, por decisão 

judicial ou da IOC/FIOCRUZ, seja anulado ou revogado o Leilão. 

9. DA ENTREGA 

9.1. A entrega dos materiais arrematados será agendada pela Seção de Patrimônio do IOC e seguirá a 

ordem sequencial de numeração dos lotes, de forma que todos e quaisquer custos para a retirada 

dos equipamentos arrematados em leilão serão de inteira responsabilidade do arrematante. 

9.2. Uma vez confirmada a prestação de contas pela IOC, o arrematante tem o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para retirada do material.  

9.3. A remoção dos bens arrematados será por conta do arrematante. 

9.4. No caso da não retirada dos bens no prazo indicado no subitem 9.2, o IOC/FIOCRUZ poderá 

aplicar multa diária de 0,3% (até o máximo de 10%) ao vencedor do leilão, com base no valor 

final do lote adquirido no certame.  

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Caso não haja comprovação de pagamento no dia e horário estipulados, o arrematante incorrerá 

nas penalidades previstas em lei e no edital de leilão, além de multa de 10% sobre o valor da 

arrematação e encaminhamento aos órgãos de proteção ao crédito e Banco Central. 

http://www.ioc.fiocruz.br/
https://www.jvleiloes.lel.br/
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10.2. Estará sujeito às sanções e penalidade previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações todo licitante 

que participar do leilão, podendo a Administração, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes 

sanções: 

1) advertência; 

2) multa (nos termos dos incisos 9.4 e 10.1 deste edital); 

3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por um período de até 2 (dois) anos; 

4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na sub-condição anterior.   

11. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

11.1. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser dirimidos junto à FIOCRUZ, através da Seção de 

Patrimônio - SEPAT/IOC pelos Telefones: (21) 2562-1882 ou (21) 2562-1886 ou pelo e-mail 

patrimonio@ioc.fiocruz.br ou ainda, por intermédio do escritório do Leiloeiro público nos 

telefones 2548-5850 ou e-mail: contato@jvleiloes.com.br.  

11.2. Observado o disposto no art. 109 da Lei n.º 8.666/1993, o licitante poderá apresentar recurso 

contra os atos praticados durante o leilão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

do ato ou da lavratura da ata, nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou 

revogação deste Leilão. 

11.3. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/1993, ficam os autos deste Leilão com 

vista franqueada aos interessados. 

11.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes mediante publicação de aviso no sítio 

eletrônico do leilão: https://www.jvleiloes.lel.br/, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. 

11.5. Ao término do prazo, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, reconsiderar a sua decisão ou submetê-lo à consideração superior do Diretor da IOC, 

devidamente instruído, que poderá rever a decisão do Leiloeiro ou acatá-la. 

11.6. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender 

reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser apresentados, 

exclusivamente, por escrito, anexando-se ao recurso próprio. 

12. DOS ANEXOS 

http://www.ioc.fiocruz.br/
https://www.jvleiloes.lel.br/
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12.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

    Anexo I - Lista com descrição dos lotes. 

    Anexo II - Atestado de Visita 

    Anexo III – Termo de Adesão 

    Anexo IV – Catálogo com condições do leilão 

13. DO FORO 

13.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade do Rio 

de Janeiro, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019 

 

 

_________________________________

Presidente da Comissão de Alienação 

IOC/FIOCRUZ 
 

 

 
 

_________________________________

Membro da Comissão de Alienação 
IOC/FIOCRUZ 

 

 
 

 

 

_________________________________

Membro da Comissão de Alienação 

IOC/FIOCRUZ 
 

 

 
 

_________________________________

Membro da Comissão de Alienação 
IOC/FIOCRUZ 

 

 
 

 

_________________________________ 

Diretor do Instituto Oswaldo Cruz 

IOC/FIOCRUZ 

 
  

http://www.ioc.fiocruz.br/
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE LOTES E BENS 

 

LOTE DESCRIÇÃO DO BEM VALOR MINIMO 

1 Monitores, Impressoras, Nobreaks, Monitores (145 itens) R$ 2.000,00 

2 Materiais Laboratoriais Diversos, Ar Condicionado (47 itens) R$ 3.000,00 

3 Freezers, Refrigeradores, Ar condicionado, cadeiras (45 itens) R$ 2.000,00 

  

http://www.ioc.fiocruz.br/
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ANEXO II 

ATESTADO DE VISITA 

DECLARAMOS, para fins de participação no Leilão  nº 01/2019 - IOC da Fundação Oswaldo Cruz 

- Fiocruz , que a licitante ______________________________________________ inscrita no CNPJ/CPF 

sob o nº ___________________________, instalada no endereço:___________________ 

________________________________________ na cidade de _______________________________, 

representada legalmente pelo profissional  ____________________________________, documento de 

identidade nº ______________, compareceu nesta data ao Campus FIOCRUZ/RJ e tomou conhecimento, 

em visita técnica, do objeto deste leilão. 

______________________________      ______ /______ /_________ 

Local                                                 Data 
 

 

 
____________________________________________________________ 

(Assinatura, matrícula e identificação do Servidor da Fiocruz) 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações 

obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitação. 

 ______________________________      ______ /______ /_________ 

Local                                                 Data 

 

 
 

____________________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do representante técnico e legal da licitante) 

 

OBS 1: A visita deverá ser agendada pelos telefones indicados no edital ou e-mail, sendo realizada de 

segunda a sexta-feira no horário de 9:00 às 15:00 horas, até 01(um) dia útil anterior à data prevista 

para a abertura da sessão pública. 

 

 

http://www.ioc.fiocruz.br/
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ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO 

Declaro para os devidos fins que concordo plenamente e integralmente com os termos constantes do site, 

Edital de Leilão e Condições do Leilão da FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ/IOC realizado 

no dia 22/08/2019 às 11:00h através do site: _________________________________. 

Estou ciente de que os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, sem garantias, 

e que a regularização junto aos órgãos de fiscalização, se necessário, é de minha inteira responsabilidade, 

sendo certo que visitei/examinei detidamente os bens, nada tendo a reclamar em juízo ou fora dele. Ciente 

ainda de que a Leiloeira é mera mandatária e que a mesma não poderá ser questionada em juízo ou fora 

dele. 

A partir do recebimento dos bens, os mesmos passam a ser de minha inteira responsabilidade, tanto cível 

como criminalmente, não cabendo a FIOCRUZ qualquer responsabilidade ou obrigação pelo mesmo.  

 
Rio de Janeiro, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 
 

_________________________________ 

Nome legível: 
CPF n°: 

  

http://www.ioc.fiocruz.br/
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ANEXO IV 

         

LEILÃO FIOCRUZ 
DIA 22/08/2019 às 11:00h (Quinta-feira) 

 
LEILÃO ONLINE NO SITE: www.jvleiloes.lel.br 

Para participar é obrigatório o cadastramento prévio em nosso site. 

VISITAÇÃO: A visitação deverá ser agendada pelo e-mail patrimonio@ioc.fiocruz.br com pelo 

menos 24h de antecedência e deverá ocorrer até 02 (dois) dias úteis que antecederem à data do leilão. 

Local: Rua Sizenando Nabuco, nº 100 – Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ 

Lote Descrição Avaliação 

01 
Lote com CPUS, impressoras, estabilizadores, nobreaks, roteadores, switchs, 
telefones, scanner e tv. Aproximadamente 80 itens, no estado. 

R$ 2.000,00 

02 
Lote com agitadores, autoclaves, equipamentos para banho maria, centrífugas, 
container, bomba de vácuo, estufas, incubadora, termocicladores e etc. 
Aproximadamente 30 itens, no estado. 

R$ 3.000,00 

03 
Lote com aparelhos de ar condicionado, arquivos de aço, armários, cadeiras, 
microondas, geladeiras, gaveteiro, poltronas e refrigeradores. 
Aproximadamente 55 itens, no estado. 

R$ 2.000,00 

 
CONDIÇÕES DO LEILÃO 

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, quantidades de itens, 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 
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por cento) de comissão da Leiloeira, ICMS devido e taxa de leilão com os seguintes valores: Arrematações de R$ 50,00 a R$ 
299,00 – taxa de leilão no valor de R$ 30,00; arrematações de R$ 300,00 a R$ 999,00 – taxa de leilão de R$ 100,00; arrematações 
superiores a R$ 1.000,00 - taxa de leilão de R$ 300,00. Os depósitos deverão ser realizados no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) 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- Não serão aceitas desistências posteriores a arrematação sob nenhuma hipótese, no caso do cheque dado em 
pagamento ser sustado e/ou devolvido por insuficiência de fundos, divergência de assinatura ou qualquer outra justificativa, ou 
na falta do pagamento no prazo informado acima, além de ficar desfeita a venda e o arrematante sofrer as sanções estabelecidas 
pelo comitente, pagará o arrematante a comissão integral da Leiloeira acrescido da taxa de leilão, 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; 
8- 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; 
9- O comitente e a Leiloeira se isentam de qualquer responsabilidade de eventuais acidentes durante os dias de visitação, 
leilão e retirada dos lotes arrematados;  
10- A despesa com carga, transporte, desmontagem e descarga do material arrematado correrão por conta do arrematante; 
11- 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; 
12- 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; 
13- A retirada dos lotes arrematados será agendada diretamente com a Leiloeira e somente será realizada mediante 
apresentação da nota de arrematação e entrega dos documentos acima mencionados; 
14- O prazo de retirada é impreterivelmente de 02/09 a 06/09/2019, com a comprovação do pagamento dos lotes 
arrematados e mediante agendamento com a Leiloeira, ultrapassando o prazo de retirada, o arrematante terá mais 03 (três) dias 
para a retirada dos lotes, 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 depósito em favor do comitente. 
15- 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 e o arrematante ficará impedido de licitar (arrematar) no sistema nacional de leilões; 
16- 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 nas áreas do 
comitente e de inteira responsabilidade dos arrematantes; 
17- Não será permitida a utilização dos depósitos para montagem ou desmontagem do lote arrematado, bem como seleção 
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do lote, sendo o arrematante obrigado a retirar o lote conforme descrito no catálogo e vistoriado; 
18- 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- 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; 
20- Todo aquele que impedir, perturbar ou fraudar a venda em hasta pública, promovida pela administração federal, 
estadual e municipal; afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem estará incurso nas disposições do Art. 335 do Código Penal Brasileiro, com pena mínima de seis 
meses de detenção;  
21- É facultada a Leiloeira o direito de recusar lance de inadimplentes em leilões anteriores, pessoas que constem em 
relação de não idôneas nas firmas leiloeiras e de pessoas que, ao seu exclusivo critério, não julgar responsáveis; 
22- 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; 
23- 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. 

Juliana Vettorazzo – Leiloeira Pública 
Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 540 - Sala 902 – Copacabana 
Tel.: (21)2547-4573  Email: contato@jvleiloes.lel.br 
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