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OPINIÃO DO ESPECIALISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA

29.138.328/0001-50
GR CAXIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - CNPJ 02.880684/0001-99, torna pública que recebeu da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SMMA-
AA a Licença de Instalação de n° 029/2019, emitida em 19 de Setembro 
de 2019. Está licença é válida até 19 de Setembro de 2019. Autoriza a 
empresa para a atividade de Implantação de Loteamento Plurifamiliar, lo-
calizado na Rua Dr. Osmundo Bezerra Duarte, Área G5, Bairro Xerém, 
Duque de Caxias - RJ, referente ao processo n° 019/000333/2019.

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que no dia 23 de outubro de 2019, às 13h00min, no audi-
tório, situado na Av. Treze de Maio, 47, sala 906 - 9° andar - Rio 
de Janeiro realizará leilão SEOP15-19 na forma presencial e on-
line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e 
não reclamados por seus proprietários, classificados como suca-
tas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme art. 
328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já foram 
notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVALHO 
JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado na 
JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada 
através dos sites www.rio.rj.gov.br

Em sete anos, 
novas matrículas 
em Ensino 
a Distância 
triplicaram

Petrobras faz pagamento  
de juros sobre capital próprio 

A Petrobras fez na sexta-
feira o pagamento de ju-
ros sobre capital próprio 
(JCP). O valor bruto distri-
buído, no montante de R$ 
2.608.840.252,20, corres-
pondente a um valor bruto 
de R$ 0,20 por ação ordiná-
ria ou preferencial, com base 
na posição acionária de 12 
de agosto de 2019. 

Sobre o valor de R$ 0,20 
por ação referente ao JCP, 
incide imposto de renda re-
tido na fonte, mediante apli-
cação da alíquota vigente, 
exceto para os acionistas que 
comprovadamente se enqua-
drem na condição de imunes 
ou isentos. 

O pagamento será efetu-
ado pelo Banco Bradesco 
S.A. (Bradesco), instituição 
depositária das ações escri-
turais de emissão da Petro-
bras. Os acionistas correntis-
tas do Bradesco, ou de outros 
bancos, que estejam com o 
cadastro devidamente atua-
lizado, tiveram seus direitos 
creditados automaticamente 
na sua conta bancária na data 
de sexta-feira. Para as ações 
depositadas nas custódias 
fungíveis das bolsas de va-
lores, o pagamento será cre-
ditado nas respectivas bolsas 
que, através das corretoras 
depositantes, repassarão o 
JCP aos acionistas. 

Para os American Depo-
sitary Receipts (ADRs) ne-
gociados na Bolsa de Valo-
res de Nova York (NYSE), 
com record date em 14 de 
agosto de 2019, o pagamen-
to ocorrerá a partir do dia 
14 de outubro de 2019 atra-
vés do BNY Mellon, banco 
depositário dos ADRs da 
Petrobras. 

De acordo com a Petro-
bras, os juros sobre capital 
próprio não reclamados 
no prazo de 3 (três) anos, 
a contar da data do paga-
mento (04 de outubro de 
2019), prescreverão e re-
verterão em favor da com-
panhia (Lei 6404/76, art. 

287, inciso II, item a).
“O valor antecipado aos 

acionistas a título de JCP, 
reajustado pela taxa Selic 
desde a data do pagamen-
to até o encerramento do 
exercício, será descontado 
dos dividendos mínimos 
obrigatórios (art. 53, § 3º, 
do Estatuto Social), in-
clusive para fins de paga-
mento de dividendos prio-
ritários mínimos das ações 
preferenciais”, informou 
a estatal em comunicado. 
Mais informações poderão 
ser obtidas através de qual-
quer agência do Bradesco 
ou pelo telefone 0800- 
7011616.

Começa a fase não vinculante da Regap
A Petrobras, em continui-

dade ao comunicado divul-
gado em 13 de setembro de 
2019, começou nesta sexta-
feira a fase não vinculante 
referente à venda da Refina-
ria Gabriel Passos (Regap) 
em Minas Gerais, com seus 
ativos logísticos correspon-
dentes. 

De acordo com a estatal, 
os potenciais compradores 
habilitados para essa fase 
receberão um memorando 
descritivo contendo infor-
mações mais detalhadas 

sobre os ativos em questão, 
além de instruções sobre o 
processo de desinvestimen-
to, incluindo as orientações 
para elaboração e envio das 
propostas não vinculantes. 

Segundo a Petrobras, os 
desinvestimentos em refino 
estão alinhados à otimização 
de portfólio e à melhoria de 
alocação do capital da com-
panhia, visando a maximiza-
ção de valor para os nossos 
acionistas. Sobre a Regap, 
localizada no município de 
Betim, em Minas Gerais, 

possui capacidade de proces-
samento de 166 mil barris/
dia (7% da capacidade total 
de refino de petróleo do Bra-
sil) e seus ativos incluem um 
conjunto de dutos com mais 
de 720 Km.

Outras refinarias

Em relação às refinarias 
Isaac Sabbá (Reman) no 
Amazonas, Lubrificantes e 
Derivados de Petróleo do 
Nordeste (Lubnor) no Cea-
rá e Unidade de Industria-

lização do Xisto (SIX) no 
Paraná, o início da fase não 
vinculante ocorrerá nas pró-
ximas semanas e será divul-
gado oportunamente, disse a 
Petrobras.

“A presente divulgação ao 
mercado está de acordo com 
a Sistemática de Desinvesti-
mentos da Petrobras e com o 
regime especial de desinves-
timento de ativos pelas so-
ciedades de economia mista 
federais, previsto no Decreto 
9.188/2017”, destacou o co-
municado da Petrobras.

CVM lança publicação sobre crowdfunding de investimento
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) lançou 
uma publicação sobre cro-
wdfunding de investimento 
com informações para in-
vestidores. “O crowdfunding 
de investimento se tornou 
importante instrumento de 
captação de recursos para as 
startups, que demandam ca-
pital financeiro para o desen-
volvimento de produtos ou 
serviços. Ao mesmo tempo, 
se trata de uma alternativa de 
aplicação financeira para in-
vestidores”, explica a autar-
quia. A publicação é gratuita 
e está disponível no Portal 
do Investidor (https://www.

investidor.gov.br/publica-
cao/ListaCadernos.html).

O crescimento do merca-
do de crowdfunding, após 
a regulamentação da CVM, 
tem sido significativo.

Atenta a essa questão, a 
autarquia elaborou o Ca-
derno CVM: Crowdfunding 
de Investimento. O lança-
mento foi realizado nesta 
sexta-feira, durante a 3º Se-
mana Mundial do Investi-
dor (World Investor Week – 
WIW 2019).

O caderno gratuito foi 
formulado para esclarecer 
aos investidores as caracte-
rísticas, o funcionamento, os 

benefícios e riscos existentes 
nessa nova modalidade de 
investimento, para que seja 
possível tomar decisões de 
forma mais consciente, con-
forme os seus objetivos e o 
seu perfil.

Com regras estabelecidas 
pela Instrução CVM 588, 
o crowdfunding de investi-
mento possibilita que em-
presas com receita anual de 
até R$ 10 milhões realizem 
ofertas por meio de financia-
mento coletivo na internet 
com dispensa automática de 
registro de oferta e de emis-
sor.

Neste modelo, também 

conhecido como “investi-
mento coletivo” ou “investi-
mento colaborativo”, em tro-
ca dos recursos aportados, as 
empresas oferecem aos in-
vestidores diferentes tipos de 
títulos, com características e 
prazos específicos, normal-
mente estabelecidos em um 
contrato de investimento.

As modalidades de cro-
wdfunding de doações ou re-
compensas não apresentam 
características de mercado 
financeiro, portanto, não es-
tão na esfera de competên-
cia da CVM, tampouco são 
abrangidas pela regulamen-
tação. 

Decifra-me ou te 
devoro: qual o futuro  
da educação superior

As primeiras análises dos dados do censo da Educação 
Superior indicam que o segmento agora está sustentado e 
direcionado para o EAD – Educação a Distância. O núme-
ro total de alunos matriculados teve um ligeiro crescimen-
to, de 8,3 milhões de alunos para 8,4 milhões, aumento 
de 1,2 %. Enquanto a quantidade de alunos matriculados 
nos cursos presenciais de graduação caiu de 6,5 milhões, 
para 6,4 milhões, decréscimo de 1,5%, os alunos cursando 
graduação a distância cresceram de 1,8 milhão, para 2 mil-
hões, representando incremento de 11,1%.

Um resumo de números absolutos mascara a tendên-
cia não só de oferta, mas também de procura pela modali-
dade EAD. Observa-se que, no total, o aumento foi de 100 
mil alunos, o presencial perdeu 100 mil alunos, e o EAD 
ganhou 200 mil alunos. Porém na análise de gradiente de 
crescimento, o EAD vem crescendo a sua base de alunos 
em índices de 2 dígitos mais de 10% ao ano.

Outro fator a ser considerado quanto a tendência e a 
provável predominância do EAD em poucos anos é que 
nas Instituições de Ensino Superior Privadas, onde está o 
grande número de alunos cursando, as matrículas novas 
em cursos na modalidade EAD corresponderam a 84% do 
número de matrículas novas nos cursos presenciais.

Mais importante ainda, ao 
vermos os números apresen-
tados, é que precisamos ol-
har além da foto do momen-
to. A análise deve abordar, ao 
menos, os dados dos censos 
anteriores, e a tendência dos 
números é percebida a partir 
de análise de uma série. Em 
sete anos, de 2011 a 2018, o 
número de novas matrículas 
em EAD triplicou, saindo de 
pouco mais de 400 mil alu-
nos para quase 1,4 milhão. Por outro lado, as matrículas 
nos cursos presenciais caíram para o menor número no 
período.

Ao contrário do que se apregoa em eventos de carreira 
e inovação, esta mudança de tendência para uma nova mí-
dia com tecnologia não representa uma escolha de novas 
carreiras que são ofertadas, como design de games, ciber 
risks. Os três cursos com mais matrículas em EAD são 
tradicionais e de histórico de existência longa, perman-
ecendo com a mudança de mídia de oferta; são eles: Peda-
gogia (23,4%), Administração (11,4%) e Ciências Contá-
beis (7%).

Apesar de existir um esquecido Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), que estabelece metas de quantidade de alu-
nos matriculados no ensino superior (entre outras) que não 
serão atingidas por falta de políticas públicas para tal, o 
cenário da educação superior tem tendência de estagnação 
do número de estudares, mas com mudança de escolha do 
presencial para o EAD.

Tal fato leva a outra importante preocupação: como 
será a aplicação dos recursos tecnológicos na contri-
buição da formação dos graduandos que se tornarão 
profissionais em todos os segmentos? Neste sentido, 
excetua-se Medicina e Direito, carreiras controladas 
por seus órgãos de classe que impedem os cursos 100% 
EAD, por enquanto.

Não podemos esquecer que parte das IESs passou a 
ofertar cursos de graduação a distância para reduzir custos 
e sem qualquer proposta pedagógica diferenciada, e que 
8 entre 10 IESs ofertantes de EAD utilizam um dos três 
ambientes virtuais de aprendizagem que se estabeleceram 
na educação superior do Brasil. Tais ambientes são fun-
cionais na apresentação dos conteúdos, mas não trazem 
nenhuma experiência diferenciada para os alunos.

Como destacado por muitos dos pesquisadores do mer-
cado de inovação, parte das grandes empresas de 2025 ai-
nda não existem. Pode ser que na Educação Superior ainda 
estejam por vir um ou mais players realmente preparados 
para esta nova realidade. É preciso que sejam ofertadas 
propostas pedagógicas adequadas ao EAD, com platafor-
mas de ensino aprendizagem diferenciadas, com features 
que permitam uma nova experiência aos alunos e que uma 
adesão, uma construção de grupos de estudos que diferen-
ciem a participação dos alunos e passe a permitir indica-
dores de evasão muito menores.

Somente desta forma o EAD deixará de ser o presencial 
com redução de custos e passará a ser uma proposta de 
investimento. O cenário proporciona esta expectativa.

q César Silva
Presidente da Fundação FAT (Fundação de Apoio à 

Tecnologia).
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1. DATA E LOCAL 

* O leilão será realizado, simultaneamente, sob a forma 
presencial e eletrônica: 

* Presencialmente, as sessões públicas acontecerão na 
Av. Treze de Maio, 47, sala 906 -9º andar – Rio de Janeiro 

* Eletronicamente, ocorrera através do sítio eletrônico: 
www. edgarcarvalholeiloeiro.com.br; 

* As sessões públicas serão realizadas nos dias 23 de 
outubro de 2019, após o termino do leilão de lotes 
conservados. 

 

 
2. OBJETO DO LEILÃO 

* O presente leilão visa a arrematação de 692 veículos 
inservíveis (automóveis, motocicletas e pesado), retidos 
e/ou removidos, não reclamados por seus proprietários 
no prazo legal, oriundos dos pátios terceirizados da SEOP- 
RJ (Secretaria de Ordem Pública do Município do Rio de 
Janeiro), para o maior lance ofertado 

* Serão oferecidos em lote único com que, por 
segurança, deverão ser obrigatoriamente ter sua 
estrutura inutilizada por esmagamento total, prensagem 
ou compactação na sua integralidade, pelo comprador, às 
suas expensas no próprio depósito que habitam. No 
prazo de 30 dias a contar da data de quitação do boleto. 

* Os valores arrecadados com a venda do veículo serão 
destinados à quitação dos débitos, sendo eles, os custos 
necessários ao ressarcimento com o procedimento 
licitatório e os existentes sobre o prontuário do veículo, 
em conformidade com a Resolução 623/16, e outras leis, 
resoluções e normas correlatas. 

 

 
3. DA VISITAÇÃO 

* Esse leilão não possui visitação. 
 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

* Só poderão participar do leilão, empresas do ramo de 
siderurgia ou reciclagem, mediante apresentação de 
documentos comprobatórios e com as seguintes 
atividades econômicas: 38.31.999 - (RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO) - 38.31.901 
(RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO) 

* Não poderão participar, direta ou indiretamente, do 
leilão: 

* Os licitantes, adjudicatórios e contratantes, penalizados 
com as sanções de suspensão temporária de participação 
em licitação, impedimento de contratar ou declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer Ente 

ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital 
e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem; 

* Pessoa Física; 

* Arrematantes que estejam inadimplentes; 

* Empresas inadimplentes com a Secretaria Municipal de 
Ordem Pública; 

* As pessoas arroladas no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 
 

 
5. DO CREDENCIAMENTO 

* O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental 
para a participação na forma eletrônica 

* O cadastro deverá ser realizado com ao menos 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência ao início do 
fechamento do leilão, para análise dos dados do cadastro 
e confirmação da participação 

* Os interessados em participar eletronicamente 
deverão, após o cadastro no site do leiloeiro 
www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br, solicitar sua 
habilitação no leilão mediante o envio dos documentos 
informados nos item 4. para o e-mail: 
edgardecarvalhojr@hotmail.com; 

* Maiores informações acerca do /habilitação no sistema 
constam no endereço www. 
edgarcarvalholeiloeiro.com.br; 

* O cadastramento do arrematante presencial será feito 
antes da sessão pública; 

* Os arrematantes tanto da modalidade online quanto da 
modalidade presencial deverão apresentar para realizar o 
cadastramento/habilitação: 

* Registro comercial, estatuto, contrato social, ato 
constitutivo, ata de fundação e demais documentos na 
forma da lei, conforme o enquadramento jurídico e 
tributário da participante. 

* Os representantes legais deverão apresentar 
instrumento procuratório, com firma reconhecida em 
cartório, contendo poderes específicos para formular 
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 
interpor preços, além de outros atos pertinentes ao 
certame. 

* Comprovante de inscrição no cadastro de pessoa 
jurídica expedido pela Receita Federal 

* Cópia do documento de identidade do representante 
da empresa e/ou do seu titular 

* Cópia do Cadastro de Pessoa Física do representante da 
empresa e/ou do seu titular; 

http://www/
http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
http://www/
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* Declaração de Ciência dos procedimentos 
esmagamento total, prensagem, compactação e 
trituração do material arrematado conforme item 2.2; 

 

 
6. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

* As impugnações referentes ao edital poderão ser feitas 
por qualquer pessoa, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data designada para a abertura da sessão 
pública 

* As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, 
protocolado o original, mediante recebimento na 2ª 
(segunda) via, no Protocolo da SEOP, na sede do próprio 
órgão, sede na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – 7° andar – 
Cidade Nova– Rio de Janeiro/RJ. 

* Os pedidos de esclarecimentos referentes a este 
processo licitatório deverão ser enviados à SEOP até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, ao protocolo no endereço 
indicado. 

* As impugnações e pedidos de esclarecimentos não 
suspendem os prazos previstos no edital 

* As respostas aos esclarecimentos prestadas pela SEOP 
serão entranhadas nos autos do processo licitatório e 
estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

 

 
7. DOS LANCES 

* Os lances poderão ser ofertados de maneira: 

* Eletrônica 

* A partir da publicação do leilão e após estar 
devidamente habilitado a participar no sistema, o 
interessado poderá enviar lance antecipadamente à 
sessão pública, no lote de seu interesse, deixando-o 
registrado no sistema 

* Durante a sessão pública, também poderão ser 
ofertados lances que serão registrados em tempo real 

* Se o participante não estiver logado no momento da 
sessão pública, concorrerá com o lance registrado 

* Presencial; 

* O participante deverá mostrar interesse ao leiloeiro e 
declarar o valor do seu lance. 

 

 
8. DA SESSÃO PÚBLICA 

* A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão 
pública presencial e simultaneamente, no sistema 

eletrônico, em auditório virtual, na data, horário e local 
indicados neste Edital 

* O valor mínimo aceitável para cada lote será o 
estimado no edital, ou o melhor lance antecipado 
registrado no sistema até o início da sessão pública 
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 

* Durante a sessão, o leiloeiro responsável dará 
publicidade adequada ao monitoramento dos lances 
recebidos via internet 

* Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um 
mesmo bem, prevalecendo sempre o maior lance 
ofertado 

* Os lotes serão encerrados a critério do leiloeiro 

* Os participantes no ambiente físico ou no ambiente 
virtual terão isonomia de tratamento e concorrerão em 
igualdade de condições, dentro do possível 

* Durante a realização do leilão, o participante que 
impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar 
arrematantes por oferecimento de vantagens ou 
qualquer outro meio ilícito, estará sujeito às sanções 
previstas no artigo 335 do Código Penal e nos artigos 90 e 
95 da Lei 8.666/93. 

 

 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

* Para julgamento e classificação dos lances, será 
adotado o critério do MAIOR LANCE, observadas as 
especificações e parâmetros definidos neste edital; 

* Os lances serão ofertados de maneira verbal e 
eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido pela 
Administração para a aquisição de cada lote deste leilão 
indicado no ANEXO I; 

* Será declarado vencedor o licitante que oferecer o 
maior lance; 

* Não caberá retratação ou desistência de lances após o 
registro pelo Leiloeiro Público, sujeitando o licitante às 
sanções administrativas previstas neste edital; 

* O Leiloeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite 
de tempo para lances, bem como o valor ou percentual 
mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia 
comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da 
sessão; 

* O Leiloeiro poderá negociar diretamente com o licitante 
que apresentar o lance com maior preço para torná-la 
mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se 
dar em público e formalizada em ata; 
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* A desistência em apresentar lance verbal ou eletrônico, 
quando convocado pelo Leiloeiro, implicará na exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais ou eletrônicos e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 
para efeito de ordenação das propostas; 

* Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 
quanto ao valor, caberá ao Leiloeiro decidir 
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada 
a aceitação de propostas, cujo preço seja inferior ao 
mínimo estabelecido; 

 

 
10. DOS RECURSOS 

* 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; 

* A falta de manifestação imediata e motivada importará 
a decadência do direito de recorrer e adjudicação do 
objeto da licitação ao vencedor; 

* O acolhimento do recurso importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

* Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos 
licitantes deverão ser entregues na SEOP localizada na 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 – 7° andar – Cidade Nova– Rio 
de Janeiro/RJ, em dias úteis, das 9h às 16h; 

* Caso não haja interposição de recurso, o objeto deste 
leilão será desde logo adjudicado; 

* Os recursos e as contrarrazões decidirá de forma 
fundamentada, que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
decidirá de forma fundamentada. 

 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

* Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório; 

* A adjudicação dos objetos leiloados será realizada pelo 
Leiloeiro Oficial. 

 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 

* Proceder a descontaminação, e como também 
destinação fluídos, cilindro de GNV e bateria. 

* Realizar a prensagem ou compactação na sua 
integralidade estrutural, com a destruição das placas, dos 
chassis ou monoblocos numerados, bem como de outras 
partes que contenham o número de identificação de cada 
veículo, quando houver. 

* Ao final de todo processo a empresa vencedora, deverá 
entregar a SEOP as declarações de destinação final, a 
Nota Fiscal da entrega do material ferroso e as Notas 
Fiscais do recolhimento dos fluídos e dos cilindros do gás. 

 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

* Receber dos arrematantes os pagamentos referentes 
aos lotes arrematados 

* Fornece ao arrematante a nota de arremate ou 
documento equivalente. 

 

 
14. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
(COMITENTE) 

* A SEOP 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. 

 

 
15. DO PAGAMENTO 

* O pagamento deverá ocorrer integralmente, via boleto 
bancário, tanto para as arrematações ocorridas 
presencialmente quanto para as de forma eletrônica; 

* O valor do arremate será acrescido da comissão do 
leiloeiro fixada em 5% (cinco por cento) e 2% (dois 
porcento) de taxa administrativa sobre o valor da 
arrematação 

* O Leiloeiro Oficial prestará contas à SEOP dos valores 
arrecadados. 

 

 
16. DA PRENSA OU COMPACTAÇÃO 

* A prensa ou compactação será feita na Estrada dos 
Palmares, 2000, KM10 – Santa Cruz – Rio de Janeiro/RJ e 
Recreio dos Bandeirantes–Rua Omar Bandeira Ramidam 
sobrinho n.1. 

* Dentro 30 dias contar da data do leilão. 
 

 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

* A falta de pagamento do valor da arrematação ou o 
descumprimento das demais obrigações previstas neste 
edital sujeita o licitante, sem prejuízo da 
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responsabilidade civil ou criminal que couber, às 
seguintes penalidades: 

* Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de 2 (dois) anos; 

* Multa administrativa correspondente a 10% (dez por 
cento) sobre o valor da arrematação, aplicável também 
na hipótese de apresentação de cheque sem fundos ou, 
ainda, caso o arrematante não efetue o pagamento, 
ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito ou 
força maior, na forma da lei; Podendo ser duplicada no 
caso de reincidência. 

 
 

 
Rio de Janeiro,  de  de 2019. 

 

 
Nome:   

 

 
Cpf:   

 

* Não  havendo  entrega  dos  documentos  descritos  no                                                                                                                    
item 12, não estará habilitada para novos leilões. 

Assinatura 
 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

* A SEOP não reconhecerá reclamações de terceiros com 
quem venha o arrematante a transacionar o produto 
adquirido no presente leilão; 

* Caberá ao Diretor-Geral de Administração e Finanças 
responder, antes da realização da sessão,  às 
impugnações interpostas pelos potenciais licitantes, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os 
interessados; 

* É facultada ao Leiloeiro 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 e seu anexo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente do lance; 

* 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; 

* Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a 
decisão será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro; 

* Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; 

* Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro Público 
com auxílio dos membros da SEOP. 


