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TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL – TBG 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2020 

 
 

A TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL – TBG, doravante 
denominada TBG, por meio  da Comissão de Licitação designada pelo 

Gerente de Suprimentos de Bens e Serviços, torna público que, por intermédio da leiloeira 
oficial Juliana Vettorazzo Rodrigues Barros, inscrita na Junta Comercial de Rio de Janeiro 
sob o nº 155, realizará LICITAÇÃO, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, regida pelas 
normas do Decreto n. 13.303, para alienar diversos bens materiais de sua propriedade, 
relacionados neste Edital, no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
conforme observância das condições adiante estabelecidas. 

 

1. OBJETO 
 

1.1. Este LEILÃO PÚBLICO tem por finalidade a alienação de bens móveis pertencente à TBG, 
descritos no ANEXO I, em um único lote, no estado em que se encontram, sem garantia, 
conforme observância das condições adiante estabelecidas. 

 
 

2. DATAS, HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO 
 

2.1. O Leilão será realizado no dia 23 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na 
modalidade online, através do site da Leiloeira: www.jvleiloes.lel.br 

 

3. HORÁRIOS, LOCAIS E CONDIÇÕES PARA A VISITAÇÃO DOS BENS 
 

3.1. O lote previsto para alienação constante no ANEXO I poderá ser visitado no site 
www.jvleiloes.lel.br. 

 
 

3.2. Para examinar os bens objetos deste certame os interessados deverão agendar visita. 
 

3.3. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes em seus locais de exposição, 
sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de 
peças. 

 
3.4. As  fotos  e  descrições  dos  bens  a  serem  apregoados   estão   disponíveis   no  portal 
da rede Internet www.jvleiloes.lel.br 

 

3.4.1. As fotos divulgadas no portal www.jvleiloes.lel.br são meramente 
ilustrativas, e, portanto, não servem de parâmetro para demonstrar o estado dos bens. 

 
 

4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONDIÇÃO DOS BENS 

http://www.jvleiloes.lel.br/
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4.1. Os bens serão vendidos em caráter “ad corpus”, no estado de conservação e condição em 
que se encontram, não cabendo, pois, ao leiloeiro, nem à TBG, qualquer responsabilidade 
posterior, como, concessão de abatimento no preço em decorrência de suas qualidades 
intrínsecas ou extrínsecas, ou mesmo por conta de vícios redibitórios, consertos, reparos, 
reposição de peças com vício(s), defeito(s) ou ausentes, e providências quanto à sua retirada 
e transporte após arrematação, pressupondo-se terem sido previamente examinados os bens, 
bem como conhecidos e aceitos os termos do certame pelos licitantes. 

 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
5.1. De conformidade o Decreto nº 13.303, o presente LEILÃO é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados para a alienação de bens do ativo permanente da TBG, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

 
 

5.2. Poderão participar do LEILÃO, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas devidamente 
registradas no CPF OU CNPJ/MF. 

 
5.3. É vedada a participação, direta ou indireta, dos empregados da TBG, assim como de 
pessoas jurídicas, das quais estes participem, a qualquer título. 

 
5.4. Os interessados deverão se cadastrar no site da Leiloeira, com antecedência máxima, de 
24h da data do leilão; 

 

5.6. Eventuais impostos, taxas ou outras despesas que venham a incidir sobre a venda dos 
bens arrematados correrão por conta do arrematante. 

 
6. DOS LANCES 

 

6.1. A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e 
condições estabelecidas neste Edital. 

 

6.2. Os Lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação. 
 

6.3. Durante o certame, os lances serão exclusivamente on line, 
 

6.4. O leiloeiro, a fim de racionalizar os trabalhos, poderá estabelecer diferença mínima para 
sucessão dos lances. 

 
6.5. Os lances efetuados são irretratáveis e, se vencedores, geram obrigação contratual, na 
forma de promessa de compra, a qual deverá ser paga, imediatamente após a finalização do 
certame, sob pena de cancelamento da venda, e oferecimento do lote a outro alienante 
interessado, sem prejuízo de punição do arrematante desistente em 20% do valor da 
arrematação acrescido de 5% da comissão da Leiloeira. 

 
6.6. Os bens móveis constantes do único lote não poderão ser vendidos separadamente. 

 
 

7. CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO 
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7.1. Os bens serão vendidos à vista e o valor da arrematação será acrescido de 5% (cinco por 
favor) da comissão da Leiloeira, de acordo com o item 6.7, considerando-se arrematante o 
licitante que oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

 
7.2. No ato da arrematação, o participante deverá apresentar, obrigatoriamente, os documentos 
mencionados no item 5.4 deste ato convocatório, assim como a prova de regularidade com as 
contribuições previdenciárias, por força do disposto no parágrafo 3º, do art. 195, da Constituição 
da República (certidão negativa de débito). 

 

7.3. Deverá ser entregue ao leiloeiro, fotocópias dos documentos explicitados no item 7.2, 
legíveis e em boa forma, autenticadas em cartório ou, se for o caso, autenticadas pelo leiloeiro 
e/ou pela Comissão de Alienação da TBG a partir do confronto com o documento original. 

 
7.4. O leiloeiro é responsável pelas decisões acerca das condições de venda, participação, 
arrematação e dos valores envolvidos, mediante aprovação da Comissão de Alienação da TBG. 

 

7.5. As despesas com multas, taxas, contribuições ou outras espécies de tributos, ora 
incidentes sobre o lote constante no Anexo I deste Edital, correrão por conta do arrematante e 
deverão ser recolhidas juntamente com o pagamento do lote arrematado em até 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da arrematação. 

 

7.6 – Sobre o valor das despesas constantes no subitem 7.5 não incidirá a comissão do Leiloeiro 
Oficial. 

 
 

8. PAGAMENTO DAS ARREMATAÇÕES 

 
 

8.1. O pagamento deverá ser realizado à vista (parcela única), por meio de depósito em 

dinheiro, na conta corrente da Leiloeira Juliana Vettorazzo Rodrigues Barros, CPF nº 

099.340.807-96, mantida junto ao Banco Itaú, agência 6266 conta corrente nº 00016-2, sendo 

emitido no ato, um recibo provisório do montante pago. 

 

8.1.1. Sobre o valor da arrematação incidirá 5% (cinco por cento) referente à comissão do 
Leiloeiro Oficial, todas a cargo do arrematante e que deverão ser pagas no mesmo dia da 
arrematação, por meio de crédito identificado em conta bancária da Leiloeira Sra. Juliana 
Vettorazzo Rodrigues Barros, CPF nº 099.340.807-96, mantida junto ao Banco Itaú, agência 
6266 conta corrente nº 00016-2, sendo emitido no ato, um recibo provisório do montante pago. 

 
8.2. O recolhimento do ICMS devido pelo arrematante ficará a cargo da TBG e incidirá sobre o 
valor arrematado, não se computando, para esse fim, a importância referente à comissão 
cobrada do arrematante pelo Leiloeiro. (RICMS-RJ/2000, Livro XIV, Art. 9º, §2º)". 

 
8.3. O arrematante deverá apresentar a Leiloeira, no prazo de 3 (três) dias úteis, cópias e 
originais dos documentos comprobatórios dos valores pagos referentes ao bem arrematado, 
sob pena de perdê-lo em favor da TBG os valores ora recolhidos. 
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8.4. Caso o arrematante não realize o pagamento no prazo marcado, poderão ser convocados, 
sucessivamente e na ordem de classificação, do maior lance ofertado, os interessados 
remanescentes. 

 
8.5. A leiloeira responsável pelo evento terá 10 (dez) dias úteis, a contar da data do certame, 
para proceder ao fechamento do leilão, devidamente formalizado por meio da Ata de Leilão, 
junto à TBG, representada pela Comissão de Alienação da TBG. 

 
8.6. Após a confirmação do pagamento, a Leiloeira emitirá Nota de Arrematação em nome do 
arrematante. 

 
8.7. A Nota de Arrematação emitida e autenticada pela Leiloeira Oficial corresponderá à 
completa descrição do lote arrematado, na qual deverão constar, obrigatoriamente, os 
seguintes dados: descrição do lote; dados pessoais do arrematante; valor da arrematação; local 
e data da arrematação. 

 
9. ENTREGA DOS BENS 

 
9.1. A leiloeira somente emitirá a Nota de arrematação ao licitante após a confirmação do 

pagamento do lote, da comissão da Leiloeira, eventuais tributos ou despesas ora incidentes 
sobre o lote, constantes no item 8.3. 

 
10. PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS 

 
10.1. O arrematante dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da liberação para fazer 
a retirada do lote arrematado, mediante prévio 
agendamento de horário  junto  a  unidade  onde  os  bens  se  encontram,  com  apresentação 
da Nota de Venda original da Leiloeira, devendo ainda, em qualquer hipótese em que o 
arrematante se fizer representar por procurador, apresentar a respectiva procuração outorgada 
pelo arrematante, com firma reconhecida em cartório. 

 

10.1.1. Findo este prazo, o arrematante ficará sujeito ao pagamento de multa equivalente a 1% 
(um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da arrematação. 

 

10.2. A não retirada do lote arrematado do local e no prazo indicado acima, implicará na 
declaração de abandono, retornando o bem a depósito para ser leiloado em outra oportunidade, 
salvo em casos expressamente justificados pelo arrematante. 

 
10.3. O bem arrematado deverá ser retirado na sua totalidade, não sendo reservado ao 
arrematante o direito à realização de forma parcial, com eventual abandono do restante. 

 
10.4. No ato da retirada, o comprador deverá providenciar a mão-de-obra, bem como trazer 
todos os equipamentos de proteção e segurança necessários ao carregamento, não sendo 
permitida a transformação dos bens arrematados dentro de qualquer área do imóvel em que se 
localize. 

 
10.5. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com a retirada, carregamento, 
frete, seguro, dentre outras à espécie, correrão por ordem, conta e risco do comprador. 
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10.6. Obriga-se, também, o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o 
equipamento ou mobiliário em geral como pertencente à TBG. 

 
 

11. DA ATA DO LEILÃO 
 

11.1. Na ata serão consignados os trabalhos desenvolvidos na licitação, em especial os fatos 
relevantes, bem como a identificação do comprador do lote arrematado. 

 
11.2. A ata será assinada, ao seu final pelos membros da Comissão de Licitação, pela Leiloeira 
e pelos licitantes que desejarem. 

 
 

12. PENALIDADES 
 

12.1. Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos às seguintes sanções, assegurados o 
contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 335 do Código Penal Brasileiro: 
“Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência”, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 

 

“Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta 
pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por 
entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: 

 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à 
violência. Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou 
licitar, em razão da vantagem oferecida.” 

 
13. DOS RECURSOS 

 
13.1. Qualquer licitante poderá apresentar recurso à Comissão de Alienação no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos previstos no item 
9.1 e seguintes do Dec. nº 2.745/98. 

 
13.2. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante, que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro, deverão ser apresentados por escrito, 
sob a forma de petição, com os dados pessoais do recorrente, endereço, bem como explicitar 
de forma detalhada as razões, motivações e a formulação da pretensão. 

 

14. DA REVOGAÇÃO 
 

14.1. Antes da retirada do produto, o Diretor-Superintendente da TBG poderá, com prevalência 
no interesse público, revogar este leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, 
anulá-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante 
provocação de terceiros. 

 
14.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se 
houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade. 
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15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes 
das exigências e condições estabelecidas no presente Edital. Não poderá o arrematante, sob 
nenhum pretexto, alegar desconhecimento das condições contidas neste Edital. 

 
15.2. Os casos omissos serão resolvidos Comissão de Alienação da TBG, e a decisão 
publicada em Diário Oficial da União. 

 

15.3. Não será dado nenhum tipo de garantia aos bens arrematados pelo adquirente. 
 

15.4. O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos bens arrematados e 
responderá, civil e criminalmente, pelo seu uso e destinação em desacordo com as restrições 
estabelecidas neste edital e na legislação em vigor. 

 
15.5. O presente Edital não importa em obrigação de venda, caso as ofertas não atinjam o valor 
de avaliação do lote. 

 

15.6. A TBG, por meio da Comissão de Alienação da TBG, reserva seu direito de adiar, 
suspender, alterar ou revogar o presente Leilão, no todo ou em parte, inclusive retirar parte dos 
itens que compõem o lote posto à venda, sem que caiba a terceiros reclamação de qualquer 
espécie, tão pouco geração de direitos. 

 
15.7. Faz parte integrante deste edital o Anexo I, contendo a relação dos bens a serem 
leiloados. 

 
15.8. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca do Rio de 
Janeiro, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a se tornar. 

 

16. ESCLARECIMENTOS 
 

16.1 As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, bem como 
qualquer incorreção ou discrepância neles encontradas, deverão ser encaminhadas e 
apontadas à Comissão de Alienação, exclusivamente por escrito, no endereço indicado abaixo, 
até 5 (cinco) dias antes da data designada para o leilão, sob pena de ficarem sujeitas a exclusiva 
interpretação da Comissão de Alienação, por ocasião do julgamento das propostas ou durante 
a execução da venda. 

 

TBG/GINF - REF: LEILÃO 01/2018 
GERÊNCIA: Gerência de Infra Estrutura 

At: Comissão de Alienação da TBG 
End: Praia do Flamengo, nº 200 / 25º andar, Flamengo, RJ. tel: (21) 998074178. 
E-mail: cmanoel@tbg.com.br 
E-mail: lduncan@tbg.com.br 

8. 
 

16.1.1. Os esclarecimentos prestados a qualquer dos interessados serão transmitidos aos 
demais por escrito, via e-mail, devendo os mesmos confirmar o recebimento. 

 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

mailto:cmanoel@tbg.com.br
mailto:lduncan@tbg.com.br
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17.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 
 

18. DOCUMENTOS FORNECIDOS EM ANEXO 
 

18.1. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste LEILÃO, como 
anexos: 

 

ANEXO I – Relação de Bens 

Atenciosamente, 

Comissão de Alienação 
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA BRASIL S.A. 
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ANEXO I 
 

LEILÃO DA TBG 

DIA 23/02/2021 às 10:00hs (Terça-feira) 

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

Para participar é obrigatório o cadastramento prévio em nosso site. 

 
VISITAÇÃO: DIA 22/02/2021 DAS 10H ÀS 15 HORAS 

 
 

Local: Praia do Flamengo, nº 200, 25º andar, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, 
Carlos Manoel Freitas da Silva, telefone (21) 998074178. 

 

 
LOTE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO 

01 LOTE COM CADEIRAS GIRATORIA C/BRACOS ESTOF TECIDO, 

ESTACÕES DE TRABALHO REVEST.MELANINA C/2 PORTAS, 

GAVETEIROS DE MADEIRA C/3 GAVETAS VOLANTE, SOFÁS, 

ROUPEIROS DE ACO C/8 PORTAS, ARMARIOS DE MADEIRA 

C/2 PORTAS REVEST,  ARMARIOS  DE MADEIRA  SUSPENSO 

REVEST.MELANINA, MESA DE CENTRO REDONDA 

ESTRUT.METALICA C/TAMPO, FRIGOBAR, GAVETEIROS 

VOLANTE C/ 4 GAVETAS, PROJETORES DE MULTIMIDIA – 

DATASHOW,MESA REUNIÃO RETA 180X120cm COM PAINEL E 

CALHA,  ETC .....APROXIMADAMENTE 720 UNIDADES NO 

ESTADO 

 
 
 

R$32.848,00 

 

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

