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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
 

 
EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2021 

 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS, por intermédio da leiloeira 
credenciada por esta PMP, Sra. JULIANA VETTORAZZO, portadora do CPF nº 
099.340.807-96, Leiloeira Oficial, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro sob o nº 155, consoante as disposições dos Decretos Federais nº 
21.981, de 19.10.32 e 22.427, de 01/02/33 e de acordo com o disposto na Lei nº 
8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores, torna público aos interessados 
que fará realizar LEILÃO, no dia 20 de outubro de 2021, através do “site” 

 www.jvleiloes.lel.br com início previsto às 11 horas. 
 
 

1. OBJETO: 

 
O presente leilão tem por objeto a alienação de Bens Móveis Inservíveis e de 
Recuperação Anti-econômica (sucatas, veículos, materiais de informática e 
equipamentos) de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS, 
conforme caracterizados no ANEXO I deste Edital. 

 
1.1 Os bens objeto deste leilão estão armazenados nos seguintes locais: 
- Rua Fonseca Ramos, n° 321 – Centro – lotes 11, 12, 13 e 23; 
- Rua José Maiworms, n° 249 – Quarteirão Brasileiro – lotes 30, 31, 32 e 33; 
- Estrada União Indústria, n° 14.460 – Itaipava – lotes 20, 21, 22, 25 e 26; 
- Rua Quissamã, nº 1.931 – Itamarati – lotes 34 e 35; 
- Bairro Independência – lote 36; 
- Rua Dr. Sá Earp, n° 1.333 – Centro – lotes 16, 18, 24, 37 e 38 e 
- Rua Capital Antônio Francisco Magalhães, n° 178 – Vila Militar – lotes 19, 

04, 03, 02, 01, 14, 10, 09, 29, 27, 06, 07, 05, 39 e 40. 

 
2. DESCRIÇÃO DOS BENS / PREÇO MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO: 

 
2.1 – Os bens caracterizados no Catálogo do Leiloeiro e Anexo I do presente 
Edital serão vendidos e entregues no estado de conservação e condição em 
que se encontram, pelo preço global de cada lote, determinado conforme 

http://www.jvleiloes.lel.br/
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laudo de avaliação emitido pela Prefeitura Municipal de Petrópolis, visando à 
obtenção de maior rentabilidade na arrematação. 

 
2.2 – O valor mínimo de arrematação de cada bem está determinado no 
Catálogo do Leiloeiro e Anexo I deste edital. 

 
2.3 – O Arrematante não poderá desistir da compra em virtude de alegações 
quanto ao estado dos bens, cabendo a verificação pelos interessados, antes 
da data prevista para a realização do leilão, conforme disposto no item 5 deste 
edital. 

 
2.4 – Caberá ao Arrematante, além do preço ofertado pelos bens, a 
responsabilidade pelo pagamento equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 
da arrematação, a título de comissão devida ao Leiloeiro mais o percentual 
equivalente de ICMS nas alíquotas vigentes na forma da Lei Municipal e 
Estadual e taxa administrativa de leilão nos seguintes valores: R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais) para cada veículo recuperável (lotes 01 a 10, 12, 
14 a 24); para os demais lotes (lotes 11, 13, 25 a 41); arrematações de R$ 0,01 
a R$ 499,99 – taxa de leilão no valor de R$ 75,00; arrematações de R$ 500,00 a 
R$ 999,99 – taxa de leilão de R$ 150,00; arrematações de 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$ 500,00; arrematações de R$ 10.000,00 a R$ 
49.999,99 – taxa de leilão de R$ 1.000,00; arrematações superiores a R$ 

50.000,00 – taxa de leilão de R$ 1.200,00. 
 

2.5 – Caberá ao Arrematante a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer 
despesas e encargos relativos à transação, inclusive o transporte dos bens, 
do local onde se encontram até as dependências do Arrematante. 

 
2.6 - Caberá ao Arrematante a responsabilidade pelo pagamento de ambas as 
partes de quaisquer despesas e encargos (ônus – vistoria, taxas, seguro, 
multas, DUDAS) cartorários de transferência de propriedade dos veículos 
arrematados, incluindo cópias autenticadas. 

 
2.7 – Não caberá à Prefeitura quaisquer responsabilidades por danos ou 
prejuízos, de qualquer natureza, causados a bens, propriedades ou pessoas, 
ocasionados pela operação de manuseio e transporte do(s) lote(s) durante sua 
retirada. 

 
 

3. FORMA DE PAGAMENTO: 

 
3.1 – Os bens serão pagos em moeda corrente nacional diretamente ao 
Leiloeiro. 

 
3.2 – Os pagamentos serão feitos diretamente ao Leiloeiro, depois do término 
do leilão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do ato do leilão, via 
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transferência bancária. 

 
 

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
4.1 – O leilão será julgado e processado em conformidade com a Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores e com os Decretos Federais nº 21.981/32 e  
nº 22.427/33, pelo critério de MAIOR LANCE, efetuados por meio de propostas 
de forma eletrônica, observando o preço mínimo global de arrematação, 
estabelecido no subitem 2.2 deste Edital. 

 
4.2 – O Arrematante deverá retirar os bens arrematados, no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados da data de realização do leilão, sob pena de ser 
considerada desfeita a venda, com a conseqüente perda do valor pago, a título 
de penalidade. 

 
 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
5.1 - Os bens, objeto do presente leilão, poderão ser vistoriados pelos 
interessados,  nos  dias 1 3/09/2021,  14/09/2021  e  15/09/2021,  das  09;00  h às 
 12:00  h  e  das  13:00h  às  16:00h,  mediante  prévio  agendamento  com  a 
 Prefeitura pelo telefone: (24) 2246.8465 e 2246-8466 nos endereços citados no 
subitem 1.1 do presente Edital, ocasião em que deverá se inteirar de todas as 
condições de participação do leilão e o estado de conservação dos 
equipamentos, sucatas e veículos. 

 
5.2 – A participação no leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte 
dos licitantes, das exigências e condições estabelecidas no presente Edital e 
no Termo de Condições do Leilão, não podendo o licitante-arrematante alegar 
desconhecimento das informações aqui contidas. 

 
5.3 – Alguns veículos serão vendidos com documentação, cabendo aos 
interessados tomarem conhecimento junto aos órgão competente da PMP 
(DESUP) - tel.: (24) 2246-8454, acerca do processo de regularização e 
transferência do mesmo, bem como da existência de débito de multas, taxas, 
DUDAS, IPVA e de emplacamento em atraso dos veículos que desejem 
arrematar, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago, por 
ocasião da transferência daquele para seu nome e de todos os procedimentos 
necessários para sua regularização obrigatória, inclusive despesas 
cartorárias, isentando assim a Prefeitura e a leiloeira, mera mandatária, de 
quaisquer responsabilidade ou ônus que recaiam sobre o referido veículo. 

 

5.4 – A Prefeitura e a leiloeira não reconhecerão reclamações de terceiros com 
quem venha o arrematante a transacionar o produto adquirido no presente 
leilão. 
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5.5 – 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 no Edital e 
seu anexo. 

 

5.6 – A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por 
razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente 
comprovados, ou anular o certame se constatado vício no seu 
processamento. 

 
5.7 – Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será 
publicada no Diário Oficial do Município. 

 
5.8 – Todos os veículos apregoados encontram-se sem chaves e bateria. 

 
5.9 – Cabe ao adquirente realizar a regularização do bem integrante do objeto 
do presente leilão junto ao DETRAN – Departamento estadual de Trânsito. 

 
5.10 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 
5.11 – Os casos omissos serão resolvidos pela leiloeira pública. 

 
 

5.12 – Dúvidas remanescentes à leitura deste Edital deverão ser 
encaminhadas ao Departamento de Licitações, Compras e Contratos 
Administrativos – DELCA, à Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.846 – 3º andar 
- Centro – Petrópolis/RJ, ou por telefone (24) 2233-8195/8202 ou através do e- 
mail sadlicita@gmail.com, até às 17 horas do 3º (terceiro) dia útil que 
anteceder a data de realização do leilão. 

 

5.13 – As consultas a respeito deste Edital deverão ser formuladas sempre e 
tão somente por escrito ao Departamento de Licitações, Compras e Contratos 
Administrativos - DELCA, sito à Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.846, 
Centro, Petrópolis/RJ - CEP: 25.685-110 ou através do e-mail 
sadlicita@gmail.com, sendo tanto a consulta quanto a resposta 
disponibilizadas no Portal da Transparência, no site da Prefeitura Municipal  
de Petrópolis, através do link http://www.petropolis.rj.gov.br/e- 

 gov/sad/licitacoes_contratos/ e afixadas no quadro de avisos de licitações, 
sem identificar a sua origem, passando a integrar o presente Edital. O horário 
para consultas será de 12h às 17h (dias úteis). 

 
 

5.14 – O prazo de recurso é de 05 (cinco) dias úteis, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões por igual prazo, 
que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

mailto:sadlicita@gmail.com
mailto:sadlicita@gmail.com
mailto:sadlicita@gmail.com
http://www.petropolis.rj.gov.br/e-
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assegurada vista imediata aos autos. 

 
5.15 - Os licitantes deverão acompanhar diariamente o Portal da 
Transparência (link acima), onde são comunicadas todas as ocorrências, tais 
como, rerratificação de edital, perguntas e respostas, impugnações e outras 
informações afins) referentes as licitações; 

 
5.16 - Alertamos que os licitantes ficam intimados de todos os atos no 
transcurso da licitação através do Portal da Transparência; 

 
5.17 – É competente o foro da Comarca de Petrópolis para solucionar 
eventuais litígios, sem prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
 

Petrópolis, 01 de setembro de 2021. 

 
 

EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES 
PRESIDENTE DA C.P.L. 
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ANEXO I 

 
 

EDITAL DE LEILÃO 01/2021 

 
 

RELAÇÃO DO MATERIAL: 



ANEXO I 
 

LEILÃO – PREFEITURA DE PETRÓPOLIS 

DIA 20/10/2021 às 11:00h (Quarta-feira) 

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

Para participar é obrigatório o cadastramento prévio em nosso site. 
 

VISITAÇÃO: Dias 13 a 15/10 de 2021 (quarta a sexta-feira) das 09:00 às 16:00hs, mediante 
agendamento prévio com a PREFEITURA 

Verificar item 5.1 do Edital 
 
 

LOTE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO 

01 
VW/GOL, KVC3093, CHASSI: 9BWCA05W08T111526, 
RENAVAM: 945091524, ANO: 2007/2008, COR BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 1.000,00 

02 
VW/GOL, LPC5307, CHASSI: 9BWCB05W78T120799, 
RENAVAM: 947093702, ANO: 2007/2008, COR BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 800,00 

03 
VW/GOL, KUV9518, CHASSI: 9BWCB05W18T118529, 
RENAVAM: 949528382, ANO: 2007/2008, COR BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 800,00 

04 
VW/PARATI, LSJ2556, CHASSI: 9BWGC05W29T059412, 
RENAVAM: 974836524, ANO: 2008/2009, COR: PRATA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 1.400,00 

05 
VW/SANTANA,  LBZ7044,  CHASSI: 
9BWZZZ327WP009672, RENAVAM: 702554766, ANO: 
1998/1999, COR: AZUL, NO ESTADO. 

 

R$ 800,00 

06 
FIAT/MAREA, JFP2835, CHASSI: 9BD18521337064011, 
RENAVAM: 797527966, ANO: 2002/2003, COR: PRETA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 900,00 

07 
VW/SANTANA, LBZ7048, CHASSI: 9BWZZZ327WP009680, 
RENAVAM: 702554960, ANO: 1998/1999, COR: AZUL, NO 
ESTADO. 

 

R$ 800,00 

08 
GM/S10 ADVANTAGE  BCA, LLN8441, CHASSI: 
9BG124G80BC441214, RENAVAM:  340020881, ANO: 
2010/2011, COR: BRANCA, NO ESTADO. 

 

R$ 3.200,00 

09 
RENAULT/SANDERO,  LRC8754, CHASSI: 
93YBSR7R4EJ200081, RENAVAM: 992696810, ANO: 
2013/2014, COR BRANCA, NO ESTADO. 

 

R$ 2.500,00 

10 
VW/GOL, KXK1871, CHASSI: 9BWAB05W09T056243, 
RENAVAM: 979469783, ANO: 2008/2009, COR: BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 1.150,00 

11 
VW/GOL, LOG 5017, CHASSI:9BWCA05Y33T030661, 
RENAVAM:  790415917,ANO:2003/2003, COR:BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 1.000,00 

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


12 
VW/GOL, LKN8830, CHASSI: 9BWCA05W08T112627, 
RENAVAM: 945090668, ANO: 2007/2008, COR: BRANCA , 
NO ESTADO.(SEM MOTOR) 

 

R$ 800,00 

13 
VW/ PARATI, LNS 3904, CHASSI: 9BWDC05X62T040847, 
RENAVAM: 773242686, ANO: 2001/2002, COR: PRATA, NO 
ESTADO.(SEM MOTOR) 

 

R$ 1.000,00 

14 
VW/GOL, LPC5785, CHASSI: 9BWCB05W78T121032, 
RENAVAM: 947645993, ANO: 2007/2008, COR: BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 1.000,00 

15 RETIRADO RETIRADO 

16 
VW/GOL, KXJ1381, CHASSI: 9BWCB05W68T159335, 
RENAVAM: 954706552, ANO: 2007/2008, COR: BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 1.000,00 

17 RETIRADO RETIRADO 

18 
VW/GOL, KZU4096, CHASSI: 9BWCB05W16P073422, 
RENAVAM: 884579824, ANO: 2006/2006, COR: PRETA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 650,00 

19 RETIRADO RETIRADO 

20 
GM/BLAZER, LKS8749, CHASSI: 9BG116GU09C416464, 
RENAVAM: 985132345, ANO: 2007/2007, COR: BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 3.000,00 

21 
GM/BLAZER, KNR5304, CHASSI: 9BG116GU09C402619, 
RENAVAM: 974237329, ANO: 2008/2009, COR: BRANCA, 
NO ESTADO. 

 

R$ 3.100,00 

22 RETIRADO RETIRADO 

23 RETIRADO RETIRADO 

24 RETIRADO RETIRADO 

25 
VW/GOL, KOU1548, CHASSI: 9BWCB05W68T117862, 
RENAVAM: 946841985, ANO: 2007/2008,, COR: 
BRANCA, NO ESTADO 

 

R$ 1.000,00 

26 GM/BLAZER, LKS6967, CHASSI: 9BG116GU09C412371, ANO 

2008/2009, COR: BRANCA, NO ESTADO. 
R$ 1.000,00 

27 SUCATA DE BESTA, S/PLACA R$ 150,00 

28 RETIRADO RETIRADO 

29 SUCATA DE VW/GOL, S/ PLACA R$ 100,00 

30 SUCATA MOBILIÁRIO/FERROSA/GERAL R$ 700,00 

31 MATERIAL DE INFORMÁTICA / SUCATA ELÉTRICA R$ 1.000,00 

 
32 

SUCATA DE MATERIAL HOSPITALAR (INCUBADORAS, 
MAMÓGRAFOS, RAIO X, MONITORES, BALANÇAS 
DIGITAIS, DESFRIBILADOR, ELETROCARDIOGRAFIA, 
ESTUFA, FOCOS CLÍNICOS) 

 
R$ 2.000,00 

33 MOBILIÁRIO (GELADEIRA, FOGÃO, BEBEDOURO, AR 
CONDICIONADO) 

R$ 1.300,00 

34 MATERIAL ESCOLAR (CADEIRAS E ARMÁRIOS) R$ 2.000,00 



 
35 

FORNOS ELÉTRICOS, FOGÕES INDUSTRIAIS, 
CAFETEIRAS, BEBEDOUROS, BUFFETS TÉRMICOS, 
GELADEIRAS, REFRIGERADORES, TVS, DVDS, 
BALANÇAS, VENTILADORES, BATEDEIRAS INDUSTRIAIS, 
CADEIRAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

 
R$ 1.500,00 

36 MÓBILIÁRIO (ARQUIVOS DE AÇO E CARTEIRAS 
ESCOLARES) 

R$ 1.200,00 

37 SUCATA DE TRAILER KARMANN-GHIA DO BRASIL, MOD. 
KC520/91 

R$ 2.500,00 

38 SUCATA DE TRAILER KARMANN-GHIA DO BRASIL, MOD. 
KC520/9O 

R$ 2.500,00 

39 INFORMÁTICA (APROX. 3.000 NETBOOKS, MATERIAL DE 
INFORMÁTICA E CARRINHOS) 

R$ 3.500,00 

 

40 

SUCATA DE MOBILIÁRIO - TVS, CADEIRAS, FOGÕES 
INDUSTRIAIS, DVDS, APARELHOS DE VÍDEO CASSETE, 
ARQUIVOS E ARMÁRIOS DE ACO, VENTILADORES, 
ENCERADEIRAS, MICROONDAS, MÁQUINAS DE 
ESCREVER, GELADEIRAS, FREEZERS E 
REFRIGERADORA E ETC. 

 
 

R$ 1.800,00 

41 2 (DUAS) CABINES DE GUARITA R$ 600,00 



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; 

2. 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; 

3. No ato da arrematação, o arrematante obriga-se a acatar, de forma definitiva e irrecorrível, todos os termos e 
condições de aquisição estabelecidas neste edital, seus anexos e nas condições de uso do site www.jvleiloes.lel.br, 
ao dar lances automaticamente declara ter plena e total ciência tanto das condições do leilão aqui estabelecidas 
quanto do estado de conservação dos bens; 

4. 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: R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais) para cada veículo recuperável (lotes 01 a 10, 12, 14 a 24); para os demais lotes (lotes 
11, 13, 25 a 41); arrematações de R$ 0,01 a R$ 499,99 – taxa de leilão no valor de R$ 75,00; arrematações de R$ 
500,00 a R$ 999,99 – taxa de leilão de R$ 150,00; arrematações de 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$ 500,00; arrematações de R$ 
10.000,00 a R$ 49.999,99 – taxa de leilão de R$ 1.000,00; arrematações superiores a R$ 50.000,00 – taxa de leilão 
de R$ 1.200,00; 

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, devendo o arrematante enviar o comprovante do mesmo por e-mail: 
contato@jvleiloes.lel.br até o final do dia seguinte, imediatamente após o depósito; 

6. No caso do cheque dado em pagamento ser sustado e/ou devolvido por insuficiência de fundos, divergência de 
assinatura ou ainda caso haja 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); 

7. 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; 

8. 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.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; 

9. 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; 

10. O comitente e a Leiloeira se isentam de qualquer responsabilidade de eventuais acidentes durante os dias de 
visitação, leilão e retirada dos lotes arrematados; 

11. A despesa com carga, transporte, desmontagem e descarga do material arrematado correrão por conta do 
arrematante; 

12. 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; 

13. 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; 

14. A retirada dos lotes arrematados será agendada diretamente com a PREFEITURA e só será realizada mediante 
apresentação da nota de arrematação e entrega dos documentos acima mencionados; 
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15. O prazo de retirada e dará a partir do décimo dia útil e deverá ser finalizada até o décimo quinto dia útil, contados 
a partir da data do leilão, mediante prévio agendamento através do telefone da Prefeitura e apresentação da nota 
de venda e autorização de saída, ultrapassado 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 da Prefeitura. 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 nos 
galpões do Leiloeiro e de inteira responsabilidade dos arrematantes; 

17. 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;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; 

18. 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; 

19. 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.; 

20. 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 julgarresponsáveis; 

21. 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; 

22. Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatarem as Condições do Leilão 
e o Edital; 

23. 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. 


