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Meio ambiente manchado
O ano de 2019 ficou marcado por grandes tragédias 

ambientais no Brasil. A lama de rejeitos da Vale em Bru-
madinho, as queimadas na Amazônia Legal e mais recente-
mente o óleo negro derramado no oceano e que chegou às 
águas brasileiras, contrastando com o mar claro e as areias 
brancas de praias preservadas do Nordeste. Não obstante o 
repúdio e a preocupação da população brasileira e da co-
munidade internacional, e apesar dos esforços pessoais dos 
voluntários para conter a propagação do óleo nas praias, 
uma atitude de precaução depende não só dos governos, 
mas de escolhas no dia a dia de cada um de nós, muitas 
vezes nem tão simples de serem adotadas.

O óleo negro em nossas águas atinge tanto a fauna e flora 
marinhas quanto o lixo nelas atirados e acumulados todos 
os dias. Dado a extensão dos oceanos, que ocupam mais 
de 70% da superfície do planeta, muitos creem equivoca-
damente que as marés funcionam como uma grande draga, 
que os oceanos são capazes de suportar o esgoto e lixo que 
produzimos, absorver águas de lastro poluídas, limpezas de 
cascos de navios, restos dos óleos dos abastecimentos e da 
exploração de petróleo, e muitas outras emissões poluentes 
produzidas pelas atividades humanas não acidentais. 

É no azul dos oceanos o habitat de inúmeras espécies an-
imais ou mesmo a origem de toda a espécie humana. Neles 
residem a maior diversidade de espécies do planeta, ainda 
maior que a das florestas: desde pequenos micróbios e al-
gas minúsculas até gigantescas baleias, totalizando, aprox-
imadamente, mais de 250 mil espécies marinhas Uma gota 
de óleo, dependendo de sua densidade, pode tanto chegar 
às praias e com sorte ser recolhido, como pode instalar-se 
no fundo do mar destruindo a flora e milhões de criaturas 
marinhas que interagem numa simbiose capaz de conservar 
a vida dentro e fora da água. A esse respeito saliente-se 
que o plâncton marinho é o maior sorvedouro de CO² do 
planeta.

Por isso a necessidade de adoção dos princípios da pre-
caução e da prevenção não apenas em relação às águas mas 
aos demais bens ambientais. A exploração crescente do 
pré-sal, o aumento do comércio externo tendo como via 
as águas nacionais e internacionais, o desenvolvimento do 
turismo marítimo, o crescimento da população em geral e 
da média de vida, inclusive com a forte demanda no con-
sumo de peixe e crustáceos, determinam que serão cada 
vez maiores os impactos socioambiental e econômico se 
não  houver uma atitude proativa de todos, principalmente 
dos governos, em defesa dos oceanos.

Cobrar maior rapidez e transparência das autoridades 
quanto a forma de prevenir a chegada do óleo negro às 
praias e ambientes marinhos é tão salutar quanto adotar 
atitudes diárias que minimizem o impactos das emissões 
poluentes nos oceanos. Também os pactos e acordos inter-
nacionais, que possam resultar em perigo de poluição das 
águas, devem incluir compromissos com planos de preven-
ção e contenção dos danos. 

Cabe lembrar que o Brasil possui desde 2013 um Plano 
Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por 
Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (Decreto Nº 8.127, 
de 22 de Outubro de 2013), que fixa responsabilidades, es-
tabelece estrutura organizacional e define diretrizes, pro-
cedimentos e ações, com o objetivo de permitir a atuação 
coordenada de órgãos da administração pública e entidades 
públicas e privadas.

Todavia, sem muita coordenação dos órgãos administrati-
vos, a mancha de óleo, que possuía na origem 55 km de ex-
tensão e 6 km de largura e que flutua ao sabor das corrente-
zas, deixando rastros no fundo do mar, agora ameaça chegar 
ao arquipélago de Abrolhos o maior complexo de recifes de 
coral do Atlântico Sul. O banco de Abrolhos (Bahia e Es-
pírito Santo), é uma região protegida pelo Parque Nacional 
Marinho dos Abrolhos e pelas Reservas Extrativista (Resex) 
Marinha de Corumbau, Canavieiras e Cassurubá. Todas es-
tas unidades de conservação apresentam impacto positivo 
nas atividades de turismo e pesca sustentáveis na região.

Espera-se que as autoridades sejam eficazes nas ativi-
dades de contenção, limpeza e informação a fim de evitar 
maiores danos ambientais causados pelo óleo negro. As-
sim, as ações humanas que envolvam ou possam envolver 
a exploração de recursos naturais com perigo de contami-
nação dos mares e seus ecossistemas devem ser dotadas 
de uma visão holística do meio ambiente e de que cabe a 
cada um o dever de protegê-lo para as presentes e futuras 
gerações.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES
CNPJ/MF nº 02.677.174/0001-19 - NIRE Nº 3330026078-1

acionistas domiciliados no país e no exterior, está distribuído da seguinte forma:
Ações %

Domiciliados no país 364.358 62,72%
Domiciliados no exterior 216.642 37,29%

581.000 100%
Ajuste avaliação patrimonial: refere-se aos efeitos do ajuste do custo atribuído 
(Deemed Cost) dos itens do ativo imobilizado registrado no exercício de 2010 
(Nota 3 item g), deduzido da provisão de imposto de renda diferido (Nota 10). 
À medida que os bens objeto de atribuição de novo valor são depreciados, 
amortizados ou baixados em contrapartida do resultado, os respectivos valo-

Vitória Ferreira Damião - Diretora Presidente

José Luiz de Franco - CRC RJ 036918/O-4 T SP
“ As demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes se encontram à disposição dos interessados na sede da empresa”

res são, simultaneamente, transferidos da conta Ajustes de Avaliação Patri-
monial para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
14. DESPESAS FINANCEIRAS Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Juros sobre empréstimos e tributos 822 2.031 11.859 10.490
Comissões e despesas bancárias 2 6 2 7
Variação monetária e cambial 1.158 922 1.158 922
Juros e encargos s/ Debêntures 1.449 1.518 1.449 1.518

3.431 4.477 14.468 12.937

15. SEGUROS (NÃO AUDITADO). O ativo imobilizado da Companhia é
segurado pelos arrendatários, em montantes que a sua Administração
considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. A Companhia não
realiza operações que possam requerer a cobertura de seguros contra
outros riscos.

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 interessados, 
que no dia 18 de novembro de 2019, às 13h00min, situado na Av. 
Treze de Maio, 47, sala 904 - 9° andar - Rio de Janeiro realizará 
leilão SEOP17-19 na forma presencial e on-line, dos veículos apre-
endidos ou removidos, a qualquer título e não reclamados por seus 
proprietários, classificados como sucatas aproveitáveis ou sucatas 
inservíveis, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasilei-
ro, cujos proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o 
Sr. EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devi-
damente matriculado na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital 
poderá ser consultada através dos sites www.rio.rj.gov.br

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE nº 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS

A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. comunica aos senhores acionistas que na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2019 foi aprovado o aumento 
de capital de R$ 4.360.860.921,82 (quatro bilhões, trezentos e sessenta 
milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta 
e dois centavos) para R$ 4.370.360.921,82 (quatro bilhões, trezentos e 
setenta milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e 
oitenta e dois centavos) com a emissão de 9.183.712 (nove milhões, cento 
e oitenta e três mil, setecentas e doze) novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,03444010806792 por 
ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76, sendo fixado 
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicidade do presente aviso, para
que os acionistas exerçam seu direito de preferência para subscrição das
novas ações, na proporção de suas respectivas participações no capital
social da Companhia, conforme previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76. 
O material concernente ao aumento de capital ora aprovado encontra-se à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, à Avenida Barão de Tefé 
nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2019
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
LEILÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E SUCATAS DIVERSAS

Dia 05 de Novembro de 2019 – às 13h.
Rod. BR 365, s/nº - Centro – S. J. da Barra/RJ. 

(Auditório da Sec. Educação)
Mais de 90 Lotes: VW/Kombi, Paraty, Gol, Saveiro, GM/Onix 
Renault/Kangoo, L200, Jumper, Sprinter. Caminhões: Ford/
F4000, F14000, Retro MF, Random, Michigan, Trator MF 265. 
Sucatas Hospitalares, Informática, ferrosa, etc. Maiores 
Informações acesse o site do leiloeiro.Condições dos Leilões: 
Arrematação à vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e taxas.
Catálogo e Fotos dos Lotes no site do Leiloeiro PEDRO JOSÉ 
DE ALMEIDA - LEILOEIRO PÚBLICO. Rua Uranos, 1063/214 – 
Ramos – Rio de Janeiro/RJ. www.pedroalmeidaneto.com.br // 
leiloes@pedroalmeidaneto.com.br

Tel.: (21) 2560-4824 / Cel.: 96453-1821 / ID: 91*10197

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9

ATA DE AGE.1. Data, hora e local: 10/10/2019, às 11h00, na sede, Av. das Amé-
ricas, 1.650, Bl. 4, ljs 113, 114 e 115, B. da Tijuca, CEP 22640-101, RJ/RJ. 2. 
Convocação e Presença: Presentes Acionistas representantes da totalidade do 
Capital Social da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro 
de Presença de Acionistas, sendo dispensada a convocação na forma do § 4º 
do art.124 da lei 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alberto Carlos Pecegueiro do 
Amaral; Secretário: Sr. Roberto Pereira Primo 4. Deliberações: Por unanimidade 
de votos e sem ressalvas, os Acionistas deliberaram: (i) aprovar a lavratura desta 
ata em forma de sumário, conforme autoriza o § 1º do Art. 130 da Lei 6.404/76; e  
(ii) aprovar a distribuição antecipada de dividendos no valor de R$2.000.000,00,
referentes à parte do lucro apurado no período de 01/01/2019 a 30/09/2019,de
acordo com balanço levantado em 30/09/2019,os quais serão disponibilizados
aos Acionistas a partir desta data, na proporção de suas respectivas participa-
ções societárias detidas na Cia., conforme abaixo: Acionistas / % / R$. Globo-
sat Programadora Ltda. / 60,0% / 1.200.000,00; Claxson Media, LLC / 40,0 %
/ 800.000,00. Total a ser distribuído / 100,0% / 2.000.000,00. 5. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente assembleia. RJ,10/10/2019.  
Acionistas: Globosat Programadora Ltda. - Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral 
e Roberto Pereira Primo; Claxson Media, LLC - Walter Douglas Stuber. Jucerja
reg. 3800210 em 29/10/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Altavista Patrimonial Imobiliária Ltda
CNPJ 09.153.534/0001-22

Retificação - Ata da 9ª Reunião dos 
Sócios em 24/10/2019: Na publicação 
feita neste jornal, edição de 01/11/2019, 
saiu com a seguinte incorreção: Onde se 
lê: Luiz Felipe de Freitas Braga Pellon, 
leia-se: Luís Felipe de Freitas Braga Pellon.

Idosos movimentam 20% do consumo nacional
Hoje 17% 
dos novos 
empreendedores 
têm entre 55 e 64 
anos de idade.

O representante do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Getúlio Vaz, afir-
mou, em audiência pública 
da Subcomissão Permanen-
te de Proteção e Defesa da 
Pessoa Idosa, no Senado, 
que as pessoas com mais de 
60 anos representam 20% do 
poder de consumo do Brasil. 
“Economia da Longevidade 
ou Economia Prateada, uma 

alusão aos cabelos grisalhos 
e brancos, gera mudanças 
fundamentais na economia 
dos países. Por já estarem 
aposentados em grande par-
te, não têm gastos que os 
mais novos têm”, disse.

A audiência faz parte do 
ciclo de debates sobre os 
efeitos do Estatuto da Pes-
soa idosa (Lei 10.741/2003). 
A iniciativa foi do senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO).

Segundo Getúlio Vaz, o 
mundo está envelhecendo. 
Alguns países já têm quase 
30% de suas populações com 
pessoas idosas (acima de 60 
anos). Nos Estados Unidos, 
estima-se em 25% o poder 
de consumo movimentado 
por pessoas com mais de 60 
anos. O

Japão possui 35,8 mi-
lhões de pessoas com mais 

de 65 anos. Isso correspon-
de a 35,3% de sua popula-
ção. “Atualmente, verifi-
camos que 17% dos novos 
empreendedores têm entre 
55 e 64 anos de idade e 8% 
têm 65 anos ou mais. En-
quanto os mais jovens de-
claram empreender seus 
negócios para conseguir 
independência financeira, 
os mais velhos declaram ter 
uma outra fonte de renda”. 
Também participou da audi-
ência 

O representante da Socie-
dade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia, o fisiotera-
peuta Hudson Azevedo Pi-
nheiro, também participou 
da audiência e defendeu a 
valorização do Conselho 
Nacional da Pessoa Idosa, 
para a elaboração de políti-
cas destinadas aos idosos. 

“Temos de pensar em novas 
formas ou menor carga ho-
rária da jornada de trabalho 
de pessoas idosas que este-
jam trabalhando. É correto 
e devemos continuar a in-
centivar a atividade física e 
os centros de encontro e ati-
vidades. Vários idosos são 
os arrimos de suas famílias 
e a sua saúde e prolonga-
mento de suas vidas é fun-
damental para suas famílias. 
O senador Eduardo Gomes 
disse que a reforma da Pre-
vidência foi benéfica para 
os aposentados, afirmando 
ocorrer agora um equilíbrio 
fiscal. As próximas audi-
ências públicas estão pro-
gramadas para novembro 
(Prevenção e Tratamento de 
Demências) e dezembro (In-
tergeracionalidade e a Pro-
moção do Envelhecimento).

SP fatura mais R$ 2,7 bi no e-commerce no 3º trimestre
Mulheres 
realizam 54,6% 
das compras

Interessados em ingressar 
nesse relevante setor podem 
participar de um ciclo de pa-
lestras gratuitas promovido 
pela Câmara Brasileira de Co-
mércio Eletrônico, no dia 7 de 
novembro, em São Paulo

A cidade de São Paulo 
registrou o total de 7,8 mi-
lhões de compras online e 

faturou R$ 2,7 bilhões no 
e-commerce entre os meses 
de julho e setembro de 2019. 
Ao avaliar os dados de todo 
o Estado de São Paulo, a ca-
pital paulista registrou mais 
de 40% em relação ao núme-
ro de pedidos e faturamento, 
segundo o estudo do Mo-
vimento Compre & Confie 
em parceria com a Câmara 
Brasileira de Comércio Ele-
trônico (camara-e.net).

Com o objetivo de pro-
mover conhecimento para 
empreendedores que bus-
cam novas oportunidades, 
pessoas desempregadas ou 

quem pretende aumentar a 
renda, a Câmara Brasileira 
de Comércio Eletrônico re-
alizará um ciclo de palestras 
gratuitas, no dia 7 de no-
vembro, na Escola de Negó-
cios Sebrae, em São Paulo.

Além de todo o conteúdo 
teórico, a entidade também 
promove o conhecimento na 
prática. Em 40 minutos é feita 
a montagem de uma loja vir-
tual. “A nossa finalidade é ca-
pacitar os interessados e nada 
melhor do que mostrar, na prá-
tica, todo o processo de como 
abrir um e-commerce”, afirma 
Felipe Brandão, secretário exe-

cutivo da camara-e.net.
Outros dados do Movi-

mento Compre & Confie re-
velam como é comportamen-
to do paulistano: no terceiro 
trimestre deste ano, 54,6% 
das compras no comércio 
eletrônico foram realizadas 
por mulheres, enquanto os 
homens foram responsáveis 
por 45,4% das compras.

Entre os segmentos que 
mais faturaram estão: entre-
tenimento (16,7%); telefonia 
(11,2%); eletrodomésticos e 
ventilação (9,8%); moda e 
acessórios (8,4%); e infor-
mática e câmeras (7,1%).

Crescem 13,73% vendas de 
imóveis usados em São Paulo

As vendas de imóveis usa-
dos cresceram 13,73% em 
setembro comparado a agos-
to na cidade de São Paulo 
segundo pesquisa feita com 
292 imobiliárias pelo Con-
selho Regional de Correto-
res de Imóveis do Estado de 
São Paulo (CreciSP). Foi o 
segundo mês seguido de alta, 
o que elevou o saldo positivo 
acumulado no ano a 53,13%.

As vendas tiveram predo-
minância de apartamentos 
(72,52% do total) sobre as 
casas (27,48%) e preferência 
dos compradores por aque-
les com preço final de até 
R$ 400 mil, que somaram 
53,44% do total de unidades 
negociadas pelas imobiliá-

rias pesquisadas. Na divisão 
das vendas por faixas de pre-
ços médios, 54,55% custa-
ram aos compradores até R$ 
5 mil o metro quadrado.

Os preços do metro qua-
drado dos imóveis negocia-
dos pelas imobiliárias con-
sultadas pelo CreciSP au-
mentaram 0,94% em setem-
bro em relação a agosto, mas 
acumulam queda de 21,45% 
nos 12 meses transcorridos 
de outubro de 2018 a setem-
bro deste ano.

Os motivos para essa con-
tenção dos preços mesmo 
com demanda em alta são 
variados, segundo José Au-
gusto Viana Neto, presidente 
do CreciSP.

Brasileiro reduz consumo  
de carne vermelha

Consumidor anda preocu-
pado com gastos e a saúde.

Preocupados com a saúde, 
os brasileiros têm mudado 
alguns hábitos alimentares, 
principalmente diminuindo a 
quantidade de carne verme-
lha, gordura, açúcar e sódio 
na dieta. De acordo com o 
levantamento “Who Cares, 
Who Does”, feito pela Kan-
tar, líder global em dados, 
insights e consultoria, 48,5% 
dos consumidores brasilei-
ros afirmam ter reduzido o 
consumo de gordura, 48% 
cortaram certa quantidade 
de sódio na alimentação e 
47% eliminaram o açúcar do 
dia a dia. Adoçantes, glúten, 
lactose e alimentos proces-

sados também passaram a 
ter a quantidade controlada 
à mesa.

No mesmo período, a car-
ne vermelha também teve 
seu espaço reduzido no es-
tômago do consumidor e não 
só por conta do impacto so-
cioambiental, mas também 
como forma de equilibrar 
o orçamento doméstico, de 
acordo com 25% dos que 
participaram da pesquisa. 
Ainda entre os brasileiros, 
31,5% declaram ter reduzido 
a carne por indicação médi-
ca e 16% pelo bem-estar dos 
animais. Ao total, 22% dimi-
nuíram o consumo desse tipo 
específico de proteína e ape-
nas 8% aumentaram.

Assine o
Monitor 
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Leilão SEOP17-19-SUCATA || 18 de novembro de 2019 || Leiloeiro: Edgar de Carvalho 
Jr. 

 

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/


Leilão SEOP17-19-SUCATA || 18 de novembro de 2019 || Leiloeiro: Edgar de Carvalho 
Jr. 

 

* 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. 


