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EDITAL DE LEILÃO 

CEDAE Nº 001/2020 

 

A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE, Sociedade de Economia 

Mista, com sede nesta cidade, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655 – Cidade Nova/RJ, 

registrada na JUCERJA sob o nº 5.000, em 14 de Agosto de 1975, inscrita no CNPJ/SRF 

sob o nº 33.352.394/0001-04, na forma do disposto no Processo Administrativo            

nº E-07/100.201/2017, no local, data e horário indicado no item 2, o Leiloeiro Público 

EDGAR DE CARVALHO JÚNIOR, matrícula na JUCERJA de nº 032, realizará o LEILÃO,  

no modo de disputa “ABERTO”, critério de julgamento “MAIOR OFERTA” de preço, 

por LOTE de bens móveis, que será regido pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos – Cedae, além das demais disposições legais e aplicáveis e do disposto no 

presente edital. 

 

1. DO OBJETO DO LEILÃO 

1.1. O presente leilão visa à arrematação de sucatas e inservíveis constantes do 

patrimônio da Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE, para o maior 

lance ofertado, descritos no Anexo I; 

1.2. Os bens mencionados no Anexo I serão vendidos no estado de conservação e 

condição em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente 

examinados pelo licitante, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer 

reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas; 

1.3. Os lotes poderão ter a necessidade de apresentação de licenças ambientais para 

uso, transporte, manuseio, etc. discriminadas, que deverão ser apresentadas no 

momento do cadastramento para participar do leilão. Neste caso, a retirada do lote 

arrematado, estará condicionada  a aprovação prévia da CEDAE dos documentos 

solicitados e apresentados; 

1.3.1. Para os lotes 40 e 51, contendo “óleo lubrificante usado”, (de acordo com 

a NBR10004) o licitante deverá comprovar previamente tratar-se de 
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empresa de rerrefino (conforme Resolução CONAMA nº 362/05) e a 

empresa transportadora a ser contratada pelo arrematante deverá atender 

a NBR 13221 (Transporte terrestres de resíduos). O uso e destinação destes 

materiais deverão ser precedidos de apresentação, pelo licitante vencedor, 

de plano de triagem para uso e destinação, com base na Legislação 

Ambiental em vigor; 

1.3.2. Para o lote nº 44, contendo “baterias chumbo ácido” o licitante deverá 

comprovar e atender ao disposto na Lei 3007/98, de 09/07/98, do Estado 

do Rio de Janeiro, que "dispõe sobre o transporte, armazenamento e 

queima de resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro". A empresa 

transportadora a ser contratada pelo arrematante deverá atender a NBR 

13221 (Transporte terrestres de resíduos); 

1.3.3. Para os lotes nº 56, 57 e 58, contendo “cilindros de cloro”, em aço, o 

transporte deverá ser efetuado por transportadora licenciada para resíduos 

perigosos e atender também a NBR 14619 (Transporte – 

Incompatibilidade) e que possua o Plano de Ação de Emergência (PAE). O 

uso e destinação destes materiais deverão ser precedidos de apresentação 

de plano de triagem para uso e destinação, com base na Legislação 

Ambiental em vigor; 

1.3.4.  Para o lote 69, contendo “óleo mineral”, (de acordo com a NBR10004) o 

licitante deverá comprovar previamente tratar-se de empresa de rerrefino 

(conforme Resolução CONAMA nº 362/05) e a empresa transportadora a 

ser contratada pelo arrematante deverá atender a NBR 13221 (Transporte 

terrestres de resíduos). O uso e destinação destes materiais deverão ser 

precedidos de apresentação, pelo licitante vencedor, de plano de triagem 

para uso e destinação, com base na Legislação Ambiental em vigor; 

1.4. O arrematante responderá integralmente por toda e qualquer reclamação, 

intimação, multa ou ação proveniente de descumprimento de normas e leis 

ambientais vigentes, quanto à destinação/utilização do lote adquirido por força 

deste edital, neste ato declarando conhecer e obrigando-se a cumprir, isentando a  

CEDAE de todo e qualquer vínculo de solidariedade; 

1.5. Os arrematantes que desejarem arrematar os lotes citados nos itens 1.3.1 a 1.3.4, 
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deverão apresentar declaração de ciência (anexo 3).       

2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL 

2.1. O leilão será realizado, simultaneamente, sob a forma presencial e eletrônica; 

2.2.  Presencialmente, a sessão pública acontecerá na Rua Capitão Felix nº 110, 

Benfica, Rio de Janeiro – RJ, no dia  14.08.2020 às 10hs; 

2.3. Eletronicamente, ocorrerá através do sítio eletrônico: 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br 

2.4. Será obrigatório o uso de máscara durante o leilão presencial!  

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão oferecer lances pessoas físicas (exceto para os bens relacionados nos itens 

1.3.1 a 1.3.4) e pessoas jurídicas, inscritas respectivamente no Cadastro de Pessoa 

Física - CPF e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, possuidores de 

documento de identidade; 

3.1.1 – Para participação de pessoa física, deverá ser apresentado: 

          - Documento de identidade; 

          - Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

          - Comprovante de residência; 

3.1.2 – Para participação de pessoa jurídica, deverá ser apresentado: 

          - Cédula de identidade ou documento equivalente do Representante 

Legal ou Procurador do Licitante;      

           - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

           - Contrato ou Estatuto Social, juntamente com a(s) alteração(ões), que   

comprove(m) sua capacidade de representação legal; 

3.2. Os licitantes deverão apresentar cópia da Licença emitida pelo Órgão Ambiental 

para comercialização, transporte e destinação final dos  resíduos objeto do leilão. 

Não serão aceitos Protocolos de solicitação de Licença Ambiental; 

3.3. Caso o licitante não possua licenciamento para transporte dos resíduos 

disponibilizados para a venda, deverá apresentar antes do início do carregamento 

a Licença Ambiental que habilite a(s) empresa(s) transportadora(s) contratada para 

este fim, devendo ser devidamente cadastrada no sistema de manifesto online do 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
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INEA, tanto o licitante quanto a transportadora contratada;  

3.4. Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: 

3.4.1 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; 

3.4.2 As pessoas arroladas no art. 38, da Lei nº 13.303/2016 ou que estejam em 

falência, dissolução, liquidação ou insolvência civil;  

3.4.3 Membros da Comissão de Leilão e menores de 18 anos, não emancipados, 

bem como, funcionários da CEDAE; 

3.5. A participação no leilão implica responsabilidade legal do licitante ou seu   

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao objeto licitado.  

 
4. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

 

4.1. A habilitação dos participantes se dará mediante a conferência pelo Leiloeiro dos 

documentos apresentados pelos mesmos, conforme itens 3.1.1 e 3.1.2; 

4.2. A documentação para habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório, ou por cópias não autenticadas, desde 

que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Leiloeiro e equipe de apoio; 

4.3.  De posse dos documentos para habilitação do Licitante, o Leiloeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

 4.3.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatranparencia.gov.br/ceis); 

 4.3.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

 4.3.3. Lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

http://www.portaldatranparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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(www.tcu.gov.br); 

4.4.  A consulta aos cadastros será realizada em nome do Licitante pessoa física/CPF e 

pessoa jurídica/CNPJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da 

Lei nº 8.429 de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

4.5.   Constatada a existência de sanção, o Leiloeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação; 

4.6.  Apresentar Declaração de Não Incidência no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016, 

anexo ao presente Edital, assinada.  

 

5. DA VISITA TÉCNICA 

5.1. A visitação pública dos lotes que serão leiloados dar-se-á nos dias 11/08/2020, 

12/08/2020 e 13/08/2020 das 9h às 12h e das 13h às 16h; 

5.2. O acesso ao visitante só será permitido após assinatura de concordância no “Termo 

de Responsabilidade” fornecido pela CEDAE aos interessados; 

5.3. É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes, sendo vedado o seu    

manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças e etc.; 

5.4.  A visitação será feita nos locais indicados em cada lote no anexo I; 

5.5. Apresentar Declaração de Visita Técnica ou Declaração de Abdicação de Visita 

Técnica; 

5.6.  Para realização da visita técnica deverá ser observado o disposto no item 15.5. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO  

6.1. O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação na forma 

eletrônica; 

6.1.1.  O cadastro deverá ser realizado com ao menos 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência ao início do leilão presencial; 

6.1.2. Os interessados em participar eletronicamente deverão solicitar sua habilitação 

no leilão mediante o envio dos documentos informados nos itens 3.1.1 e 3.1.2 para o 

e-mail edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com; 

http://www.tcu.gov.br/
mailto:edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com
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6.1.3. Ainda que o licitante tenha cadastro no site do leiloeiro o mesmo deverá enviar 

os documentos de habilitação (itens 3.1.1 e 3.1.2) para o e-mail 

edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com, solicitando habilitação; 

6.1.4. Maiores informações acerca do cadastro no sistema constam no endereço 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br; 

6.2. O cadastramento do arrematante presencial será feito 1h antes da sessão pública 

mediante apresentação dos documentos contidos no item 3.  

7. DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. 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 indicado no item 2; 

7.2. 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;  

7.3. A CEDAE a seu exclusivo critério, poderá reunir, desmembrar, cancelar, anular, 

adiar, no todo ou em parte o leilão; 

7.4. Os participantes no ambiente físico ou no ambiente virtual terão isonomia de 

tratamento e concorrerão em igualdade de condições, dentro do possível; 

7.5. O lote terá horário previsto de fechamento (relógio disponível na janela do leilão on-

line), sendo certo que, caso o leiloeiro receba algum lance no último segundo do 

fechamento do lote, o horário (do fechamento) será prorrogado, para que todos os 

usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances, desta forma 

sucessivamente até o alcance da oferta máxima seja on-line ou presencial. 

 

8. DOS LANCES 

8.1. Os lances poderão ser ofertados de maneira: 

8.1.1. Eletrônica: 

8.1.1.2. 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; 

mailto:edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com
http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
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8.1.1.3. Se o participante não estiver logado no momento da sessão 

pública, concorrerá com o lance registrado; 

8.1.1.4. Durante a sessão, o leiloeiro responsável dará publicidade 

adequada ao monitoramento dos lances recebidos via internet; 

8.1.2. Presencial: 

8.1.2.1. O participante deverá mostrar interesse ao leiloeiro e declarar o 

valor do seu lance; 

8.1.2.2. Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo 

bem, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Para julgamento e classificação dos lances, será adotado o critério do MAIOR 

LANCE, observadas as especificações e parâmetros definidos neste edital; 

9.2.  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; 

9.3.  Será declarado vencedor o licitante que oferecer o maior lance; 

9.4. Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro pelo leiloeiro,   

sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital; 

9.5. 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; 

9.6. O leiloeiro poderá negociar o lance diretamente com o licitante para torná-lo mais 

vantajoso à Administração, devendo a negociação se dar em ato público e 

formalizada em ata. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento deverá ocorrer integralmente, via boleto bancário, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, tanto para as arrematações ocorridas presencialmente quanto 

para as de forma eletrônica, não se aceitando pagamentos condicionais, variantes, 

opcionais aos de moeda corrente nacional, qualquer título ou certificado; 

10.2. O valor do arremate será acrescido da comissão do leiloeiro fixada em 5% (cinco 
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por cento) e 0,95% de ICMS;  

10.3. Para o lote de nº 70, o arrematante, no ato da arrematação, a título de caução, 

deverá, através de dois cheques, pagar a importância correspondente a 20% (vinte 

por cento) do valor do lance e 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro; 

10.4. Os cheques serão depositados na conta do leiloeiro e os 80% restantes do valor do 

arremate será pago via boleto bancário; 

10.5. Não serão aceitos cheques em nome de terceiros. Os cheques caução, 

obrigatoriamente, deverão ser em nome do arrematante;  

10.6. O Leiloeiro Oficial prestará contas à CEDAE dos valores arrecadados no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis após a última retirada dos lotes arrematados no Leilão. 

11. DA RETIRADA 

11.1.  A retirada dos lotes arrematados será realizada após a emissão a nota de 

arrematação, mediante agendamento pelo e-mail: leilao.online@cedae.com.br; 

11.2. Cada arrematante terá 15 dias a partir da data agendada junto a CEDAE para o 

término da retirada do lote adquirido, entretanto o início e o término deste prazo 

ficarão a critério da CEDAE, em função de suas necessidades operacionais e serão 

agendadas para os dias úteis entre 20/08/2020 a 04/09/2020. A data de 

18/09/2020 será a última data disponível para a retirada pelos arrematantes, de 

lotes arrematados das dependências da CEDAE (exceto se houver prorrogação 

deste prazo por conveniência operacional da CEDAE). Ultrapassado este prazo, o 

arrematante perderá automaticamente o direito sobre os lotes arrematados, bem 

como sobre os valores pagos, podendo a CEDAE dar aos lotes arrematados e não 

retirados/abandonados o destino que lhe convier;  

11.3.  As retiradas ocorrerão única e exclusivamente por conta do comprador em horário 

comercial da CEDAE (8h às 16h) em dias úteis, ou seja, excluindo-se sábados, 

domingos e feriados, devendo o arrematante apresentar- se para carregamento até 

às 15h, no máximo; 

11.4.  Os lotes arrematados só serão retirados pelo próprio comprador ou pessoa por ele 

autorizada por escrito (procuração), mediante a apresentação da primeira via da 

Nota de Arrematação do leiloeiro;  

11.5.  Todas as tratativas para a retirada dos lotes adquiridos deverão ser feitas 

mailto:leilao.online@cedae.com.br
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diretamente pelo arrematante junto a CEDAE pelo e-mail: 

leilao.online@cedae.com.br; 

11.6.  Eventuais alterações na programação de carregamentos deverão ser comunicadas 

à CEDAE, com pelo menos, 48h de antecedência;  

11.7.   Não será permitida a seleção nos lotes no ato da retirada, a CEDAE direcionará a 

retirada, não sendo permitida a recusa no carregamento de partes dos lotes;  

11.8.   Poderão existir lotes que estejam em locais distintos de carregamento, ficando, 

neste caso, a critério da CEDAE definir o local que deve ser carregado em 

primeiro lugar. Para aferição do peso das sucatas retiradas serão utilizadas 

unicamente as balanças da CEDAE nas unidades da ETA GUANDU (Rodovia 

antiga Rio-São Paulo (BR 465, Km 19) – Prados Verdes – Nova Iguaçu – RJ) e ETA 

LARANJAL (Rodovia Amaral Peixoto, Km 13 – Laranjal – São Gonçalo – RJ); 

11.9.   Cada Arrematante deverá indicar um representante para acompanhar os 

trabalhos de entrega dos lotes arrematados; 

11.10. Caso a retirada dos lotes arrematados implique em desmontagem, demolição ou 

obras civis em dependências da CEDAE ou em sua área de atuação, o 

arrematante se obriga a apresentar "Plano de Remoção", observando normas 

técnicas e de segurança cabíveis, assinado por técnico responsável devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para 

apreciação e aprovação da CEDAE, especialmente o Manual de Segurança abaixo; 

11.11. O arrematante deverá cumprir, sem ônus para a CEDAE ou para o leiloeiro, todas 

as normas legais e regulamentares de segurança do trabalho, inclusive o uso por 

seus empregados ou contratados dos equipamentos de proteção individual, 

conforme estabelecido na NR-4, itens 4.6.4 e 4.6.5 da portaria nº 3214/78 do 

Ministério do Trabalho, assegurando-se ainda a CEDAE, o direito de fiscalizar a 

observância dessas normas e, de imediato, paralisar o procedimento caso não 

haja o cumprimento desta exigência; 

11.12. Os procedimentos serão realizados nos depósitos da CEDAE conforme item 5.4; 

11.13. Correrá por conta do arrematante todas as despesas e outros encargos 

decorrentes da desmontagem, corte, carregamento, pesagem e transporte dos 

lotes arrematados, conforme o caso. A CEDAE não fornecerá nenhuma estrutura 

mailto:leilao.online@cedae.com.br
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para a realização da retirada dos lotes arrematados. 

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1.   Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitante 

por meio ilícito, estará sujeito às sanções previstas no art. 335 do Código Penal 

Brasileiro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 13.303/16; 

12.2.   A falta de pagamento do valor da arrematação ou o descumprimento das demais 

obrigações previstas neste edital sujeita o licitante, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber a seguinte penalidade: 

12.2.1 Multa administrativa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da arrematação, 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. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. 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; 

13.2.  A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de 

recorrer e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor; 

13.3.  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

13.4.  Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos licitantes deverão ser entregues 

no escritório do leiloeiro na Avenida Treze de Maio, nº 47, Sala 912, Centro, Rio 

de Janeiro/RJ, das 10h às 16h.  

14. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS  

 

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

sessão pública; 

14.1.1 As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, mediante 

recebimento na 2ª (segunda) via, no escritório do leiloeiro, na Avenida 

Treze de Maio, nº 47 – sala 912 - Centro/RJ – Rio de Janeiro/RJ, das 

10h às 16h; 

14.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao leiloeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

através do e-mail: edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com; 

14.3.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no edital. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos 

licitantes das exigências e condições estabelecidas no presente Edital, no Termo 

de Condições do Leilão e características dos lotes vendidos, ficando eleito o foro da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa 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; 

15.2. Para os lotes vendidos a peso, as quantidades mencionadas no catálogo do leilão 

são estimadas, para orientação dos arrematantes. A CEDAE, através do leiloeiro, 

fará ao arrematante pagamento do saldo credor, em Cheque Nominal, TED ou 

Depósito Bancário, no 1º dia útil após o término da pesagem, desde que não haja 

condições de reposição da sucata em material similar do volume em falta. A 

CEDAE, através do leiloeiro, cobrará o correspondente à diferença da quantidade 

pesada, pelo mesmo valor arrematado no lote, incluindo-se a comissão do 

leiloeiro, impostos e taxas, em Cheque Nominal, TED ou Depósito Bancário, no 1º 

dia útil após o término da pesagem; 

15.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão; 

15.4. A CEDAE e o leiloeiro não reconhecerão reclamações de terceiros com quem 
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venha o arrematante a transacionar o produto adquirido no presente leilão; 

15.5. Por ocasião da visita e da retirada do lote, por medida de segurança, as pessoas 

deverão estar calçadas com sapatos de couro e não será permitido o ingresso nas 

dependências da CEDAE usando calção, bermuda, sandália, chinelo e sem 

camisa. Em hipótese alguma será permitido o acesso às dependências da CEDAE 

portando arma de qualquer tipo, máquinas fotográficas, câmeras filmadoras, 

registradores de voz ou qualquer equipamento eletrônico. Nas visitas bem como 

na desmontagem e retirada dos lotes, torna-se imperiosamente obrigatório que os 

envolvidos cumpram as normas de higiene e segurança padronizadas nas 

dependências da CEDAE, inclusive o uso de máscara para prevenção do 

COVID 19, que se isenta de qualquer responsabilidade por eventual acidente 

durante os dias de visitação, realização do leilão, desmontagem e retirada dos 

lotes adquiridos; 

15.6. 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, seu anexo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originariamente do lance; 

15.7. Correrá por conta do arrematante o pagamento de tributos, taxas e gravames de 

qualquer natureza incidentes sobre o bem; 

15.8. As documentações (nota de arrematação e auto de leilão) serão emitidas em nome 

do arrematante, não se admitindo, em hipótese alguma, a interferência de 

terceiros ou troca de nomes; 

15.9. 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; 

15.10.Nas visitas bem como na desmontagem e retirada dos lotes, torna-se 

imperiosamente obrigatório que os envolvidos cumpram as normas de higiene e 

segurança, inclusive o uso de máscaras para prevenção do COVID 19, 

padronizadas nas dependências da CEDAE que se isenta de qualquer 

responsabilidade por eventual acidente durante os dias de visitação, realização do 

leilão, desmontagem e retirada dos lotes adquiridos. 

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

15.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e    

incluir-se-á o do vencimento; 

15.13. O Termo de Condições do Leilão é parte integrante do presente edital; 

15.14. Eventuais erros ou omissão nos catálogos serão corrigidos pelo leiloeiro, no ato 

da realização do leilão e prevalecerão sobre o mesmo; 

15.15. As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal nº 21.981 de 

19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 
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MANUAL DE SEGURANÇA 

A ser especialmente observado pelos licitantes/arrematantes dos lotes.  

Todas as empresas devem atender o que preconiza a Lei 6.514/77, consubstanciada 

pela portaria 3.214/78 e suas Portarias modificadoras. 

 Documentação a ser apresentada antes do início dos serviços 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 

 Análise Preliminar de Riscos – APR; 

 Programa de Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção – 

PCMAT (em caso de serviços na indústria da construção); 

 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO; 

 Atestados de Saúde Ocupacional – ASO; 

 Relação nominal e comprovação de vínculo empregatício de todos os 

empregados (cópia da ficha de registro de empregados); 

 Apresentação de cópia da ficha de registro de EPI, com entrega de, no 

mínimo, capacete, óculos de segurança, luva e botina de couro, e qualquer 

outro EPI que seja recomendado para a realização da atividade; 

 Apresentar comprovante de treinamento de EPI; 

 Utilizar equipamentos de sinalização que forem pertinentes (cone, placa de 

sinalização, fita zebrada, etc); 

 Apresentar os demais certificados de treinamento referentes às Normas 

Regulamentadoras 33 e 35.  

 

1. CORTE E SOLDA 

O responsável pelo serviço da contratada deverá garantir que sejam tomados todos 

os cuidados necessários para a execução de atividades envolvendo solda e/ou corte, 

a fim de evitar acidentes pessoais, materiais e/ou incêndios. 

Todos os equipamentos de oxi acetileno deverão ser providos de válvulas anti-

retrocesso de fluxo (válvulas de segurança), devendo as mesmas ser instaladas junto 



                                                                                                                       

 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br 

à caneta (não instalar no corpo da mangueira) e válvula de corta fogo junto aos 

reguladores de pressão de acetileno. 

As mangueiras deverão estar fixadas com braçadeiras e os manômetros e válvulas 

devem estar em perfeitas condições de uso e funcionamento. A mangueira de 

oxigênio deve ser de cor verde ou preta e a mangueira de acetileno de cor vermelha. 

Os cilindros devem ser armazenados e transportados na vertical, em locais 

apropriados, fixados com correntes e seu transporte deverá ser feito em cestos ou 

carrinhos apropriados e sempre na posição vertical (em pé). Quando fora ou em 

operação, usar também a proteção das válvulas. 

Utilizar anteparo/biombo resistente à chama no momento de realização da solda e 

todos os EPI necessários à atividade: Máscara de Celeron com visor retangular 

articulado para soldador – lente filtrante número 12, com carneira ajustável no 

diâmetro e altura da cabeça. O filtro de luz e as placas de cobertura e de segurança, 

confeccionadas em vidro transparente, devem ser fixadas ao visor. Vidro incolor 

para proteção de máscara de soldador. Capuz com aba para soldador; 

confeccionado em tecido composto ou de algodão com tratamento de retardante a 

chamas, debruado, com aba de proteção para a nuca e ajustável abaixo do queixo 

através de elástico ou cordão. Luva de proteção confeccionada em raspa ou couro 

tratado para altas temperaturas, utilizada em serviços com solda tipo A, costura em 

fio aramida, forração interna em tecido resistente ao calor. Avental de raspa para 

soldador, confeccionado de raspa inteiriça (sem emendas), resistente a respingos de 

solda, com alças costuradas ou rebitadas, ajustáveis no pescoço e na cintura, para 

proteção do tórax e coxas, medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 m. Perneira de 

raspa para soldador, fechamento com tiras ajustáveis por meio de fivelas com 45 cm 

de comprimento, costuradas ou rebitadas ou em velcro, resistente a respingos de 

solda, para proteção das pernas em trabalho de solda, ensaios e requisitos 

obrigatórios aplicáveis conforme portaria nº 452 de 20/11/2014 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Manga de raspa para soldador com alças ajustáveis nos 

ombros, costuradas e rebitadas, utilizada para proteção em serviços de solda, com 

comprimento total 55 cm, ensaios e requisitos obrigatórios aplicáveis conforme 
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portaria nº 452 de 20/11/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego.     

2. SERVIÇO COM DIFERENÇA DE NÍVEL 

Em todo trabalho realizado em diferença de nível deverá ser adotado os padrões 

mínimos de segurança assim como o cumprimento das exigências legais visando 

garantir a segurança física do trabalhador, conforme NR-35. 

 Pessoal: 

 Para a execução dessa atividade, os funcionários da empresa contratada ou 

subcontratada deverão ser especializados no trabalho em que forem 

executar, bem como estar familiarizado com os equipamentos inerentes ao 

serviço. Tal especialização deverá ser comprovada através de evidência de 

treinamento sobre a utilização de cinto, escadas, andaime, cadeiras 

suspensas, trava-queda, dentre outros (teórico e prático); 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme disposto 

na NR 6; 

 É obrigatório uso do cinto de segurança, do tipo paraquedista com duplo 

talabarte, para todo e qualquer serviço com diferença de nível (para serviços 

que envolvem corte e solda, o talabarte deverá possuir alma de aço); 

 Todos os trabalhadores que desempenharem atividades envolvendo 

diferença de nível devem utilizar capacete com jugular, inclusive a pessoa 

que estiver auxiliando na atividade no nível do solo; 

 Utilizar roupas adequadas ao trabalho executado, não sendo permitido o uso 

de sandálias e chinelo; 

 Não é permitido brincadeiras ou jogar ferramentas do local com diferença de 

nível; 

 É obrigatório a utilização do cinto porta ferramentas ou bolsa própria para 

guardar e transportar ferramentas manuais; 

 Caso tenha sintomas de tontura, mal estar ou desmaio, o funcionário deverá 

comunicar a sua supervisão para substituição ou encaminhamento a área 

de Saúde Ocupacional; 

 Ao executar atividade em diferença de nível deve-se fazer o isolamento da 
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área. 

 Quanto a Movimentação e Transporte de Materiais: 

 Deve haver um código de sinais, para comandar as operações dos 

equipamentos, conhecido pelos operadores e auxiliar de transporte de carga. 

Somente um funcionário deve dar sinal para o operador do equipamento; 

 Os veículos e equipamentos de transporte motorizados somente poderão ser 

dirigidos ou operados por empregados devidamente habilitados e 

credenciados para tal. 

 

3. TRABALHO EM LOCAL CONFINADO 

As atividades em espaços confinados somente serão realizadas após o 

preenchimento do formulário interno de autorização (Permissão para Trabalhos 

Especiais). 

O responsável pelos funcionários da Contratada deve acompanhar a implementação 

das medidas de segurança e saúde dos funcionários, provendo os meios e condições 

para que possam atuar em conformidade com a NR-33. 

 Medidas de Proteção: 

 É obrigatório fixação de avisos de advertência na entrada de cada espaço 

confinado; 

 A Contratada deve solicitar o bloqueio elétrico do equipamento antes do 

início da atividade; 

 A Contratada deve assegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja 

iniciado com acompanhamento e autorização de responsável; 

 O responsável da Contratada deve garantir que as avaliações inicias sejam 

feitas fora do espaço confinado; 

 É expressamente proibido a ventilação com oxigênio; 

 É obrigatório a utilização de sistemas de iluminação fixa ou portátil, 

atendendo as avaliações iniciais; 

 É proibida a realização de qualquer atividade em local confinado de forma 

individualizada; 
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 É de responsabilidade da Contratada o monitoramento e a contagem precisa 

do número de funcionários envolvidos na tarefa, e assegurar que saiam ao 

término do trabalho; 

 O funcionário que permanecer externo ao local confinado, deve manter 

contato permanente com os trabalhadores autorizados; 

 Os trabalhos a quente, tais como solda, queima, esmerilhamento, corte ou 

outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor, somente poderão ser 

autorizados após a implantação de medidas especiais de controle; 

 É obrigatório equipamento de comunicação para as pessoas que adentrarem 

em espaços confinados. 

 

4.      EM CASO DE HAVER IÇAMENTOS 

A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR12 possui no seu anexo XII 

a definição do Plano de Rigging. Sendo o planejamento detalhado e formalizado de 

uma movimentação de carga com guindaste. Ele indica por meio do estudo da carga 

a ser içada, dos guindastes e acessórios de amarração adequados para a tarefa, 

esforços exercidos no piso onde os equipamentos serão posicionados, ação do vento, 

interferências aéreas e subterrâneas, layout da área de operação, entre outros qual 

a melhor solução para fazer um determinado içamento da maneira mais segura e 

eficiente, otimizando os recursos aplicados na operação (equipamentos, acessórios, 

preparação de área, etc.), evitar acidentes e perdas de tempo durante as operações 

de içamento. " 

 

5.    OBSERVAÇÕES GERAIS 

É proibido o uso de cordas de cizal para qualquer trabalho em altura. 

É permitido o uso de corda de poliamida para cabo-guia e trava queda, amarração 

de andaimes e içamento de cargas, desde que seja utilizado coeficiente de segurança 

5 e que não se trate de trabalho a quente. 

É obrigatório o cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte com alma 

de aço para trabalhos a quente. 

É proibido trabalho com diferença de nível com sobreposição de equipes. Caso não 
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haja alternativa, fazer proteção tipo cobertura, canal ou rede de proteção. 

Quando houver necessidade a critério do SESMT, deverá ser utilizada redes de 

proteção contra queda do trabalhador e de objetos ou ferramentas. 

As ferramentas inclusive manuais deverão ser amarradas a estrutura, podendo ser 

amarrada na mão ou no cinto do trabalhador quando se tratar de ferramentas 

leves. Para tanto, as mesmas deverão possuir um cordão ou fio de nylon fixado que 

possibilite a amarração. 

Quando houver rede elétrica ou barramentos de ponte, com risco de contato do 

trabalhador ou ferramentas, estes deverão ser desligados (BLOQUEIO ELÉTRICO) 

utilizando o procedimento de cada unidade. 

O responsável pelos funcionários da Contratada deve possuir em estoque cadeados 

para realização dos bloqueios elétricos dos equipamentos. 

Os cintos de segurança deverão ser inspecionados pelos trabalhadores e 

supervisores. 

Verificar as condições de acesso para o trabalho com diferença de nível antes de 

iniciar o serviço. 

Para trabalhos com balancim leve, pesado ou individual seguir todas as 

recomendações da NR 18. 

Toda e qualquer equipe deverá possuir um responsável pela mesma, a fim de 

coordenar os trabalhos bem como facilitar aplicação das normas de segurança. 

Quando o trabalho for executado no nível do piso e existir desnível ou abertura com 

risco de queda do trabalhador, deverão ser adotadas todas as recomendações 

exigidas para trabalhos em altura devendo, quando possível, ser protegido o 

desnível com guarda-corpo. 

Deverão ser seguidas todas as recomendações da NR-18 da Secretaria de Inspeção 

do Trabalho. 

O presente Manual de segurança não esgota completamente o assunto podendo, a 
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qualquer momento ser modificado, principalmente por sugestões dos setores direta 

ou indiretamente envolvidos na sua aplicação ou por eventuais alterações nos 

métodos e processos de trabalho, DESDE QUE SEJAM PARA GARANTIR UMA 

MELHORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA. 

Igualmente, sua observância não desobriga aos setores envolvidos, do conhecimento 

e cumprimento da legislação de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho 

existente, nos âmbitos Municipais, Estaduais ou Federais que venham a existir, 

relativa ao assunto em questão. Coordenação de Engenharia e Segurança do 

Trabalho da CEDAE. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

Rio de Janeiro,           de                       de 2020. 

 

 

Na qualidade de Representante Legal da empresa abaixo mencionada, atesto ter 

recebido em ____/____/2020, o Edital de Leilão CEDAE nº 01/2020, o qual declara 

conhecer e aceitar integralmente as suas cláusulas e condições. 

 

Assumo inteira responsabilidade civil, trabalhista, ambiental, financeira ou outra 

que seja derivada de fatos ou ação da Empresa ocorrida durante a visita, leilão, 

desmontagem e retiradas dos lotes arrematados, inclusive por nossos prepostos, 

contratados, transportadores e outros. 

 

Para clareza, firmo o presente termo, 

 

  

Nome da Empresa: 

  

  

 

Assinatura do Responsável. 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE 

(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

CEDAE 

 

 

Ref. Leilão 001/2020 

 

 

(Entidade)  ,  inscrita no CNPJ sob  o nº  , sediada na (endereço 

completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a)  , 

inscrito(a) no CPF sob  o nº  , portador(a) da cédula de identidade nº                              

expedida por________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas 

penalidades de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, salvo se o efeito da 

penalidade se restringir ao âmbito do órgão sancionador ou declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem. 

 

 

 

 

ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) 
legal(is)) 

 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ 
CNPJ 
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DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

Referência: Edital de Leilão CEDAE 01/2020 

Licitante: 

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

Declaro que tomei conhecimento dos bens que serão leiloados e dos locais onde 

serão executados os serviços constantes no edital de leilão em referência, com ciência de 

todas as informações, das condições e do grau de dificuldade dos serviços relacionados, 

razão pela qual não poderei, após a apresentação da proposta ou mesmo durante a 

execução dos serviços, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos 

mesmos. 

 

Rio de Janeiro,          de                         de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Identidade: 

CPF: 

CNPJ da empresa: 
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DECLARAÇÃO DE ABDICAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

 

Referência: Edital de Leilão  CEDAE 01/2020 

Licitante: 

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

Declaro ter abdicado do direito de realizar visita técnica aos locais onde estão os 

bens que serão leiloados e serão executados os serviços constantes no edital em 

referência razão pela qual não poderei, após a apresentação da proposta ou mesmo 

durante a execução dos serviços, se vencedor, alegar desconhecimento ou divergências 

das condições dos mesmos. 

 

Rio de Janeiro,          de                 de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Identidade: 

CPF: 

CNPJ da empresa: 
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ANEXO I – Relação dos Lotes 

1 

 

SUCATA DE CONDICIONADORES DE 

AR, ARMÁRIO, BOMBAS D'ÁGUA, 

MAPOTECA, IMPRESSORA, ARQUIVOS 

DE AÇO E OUTROS  

Rua Frei 

Pinto, 93 

Rocha                                                                                             

Rio de 

Janeiro - RJ      

 

R$        

100,

00                         

 

2 
SUCATA DE CADEIRAS FIXA C/PÉS 

DE FERRO E ASSENTO ESTOFADO 

Rua Frei 

Pinto, 93 

Rocha                                                                                             

Rio de 

Janeiro - RJ      

 

R$          

50,00            

 

3 

 

SUCATA FERROSA MISTA - 

APROXIMADAMENTE 2 TON - SERÁ 

VENDIDO NO ESTADO 

Rua Frei 

Pinto, 93 

Rocha                                                                                             

Rio de 

Janeiro - RJ      

 

R$        

200,00                    

 

4 

SUCATA DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA E TELEFONIA 

(APARELHO TELEFÔNICO, MONITOR, 

IMPRESSORA)  

Rodovia 

antiga Rio-

São Paulo 

(BR 465, km 

19) - Prados 

Verdes -        

Nova Iguaçu - 

RJ                                                              

ETA 

GUANDU 

R$          

50,00            
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5 

SUCATA DE LIMALHA DE BRONZE 

CONTAMINADA - ARMAZENADA EM 

TAMBORES DE 200 LITROS - PESO 

ESTIMADO 400kg - SERÁ VENDIDO 

NO ESTADO 

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ 

 

R$     

1.200,00                       

 

6 

SUCATA DE BALANÇA, VÁLVULA, 

MÁQUINA DE SOLDA, ARMÁRIO, 

CONDICIONADOR DE AR, CADEIRA, 

PAINEL E OUTROS   

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ 

R$         

500,00                         

 

7 

SUCATA DE CABOS DE COBRE 

REVESTIDOS - PESO   

APROXIMADAMENTE 100kg - SERÁ 

VENDIDO NO ESTADO 

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ 

R$          

300,00            

 

8 
SUCATA DE PEÇAS EM ALUMÍNIO 
APROXIMADAMENTE  100kg - SERÁ 

VENDIDO NO ESTADO 

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ 

R$          

100,00            

 

9 

SUCATA DE HIDRÔMETROS DE 
BRONZE - PESO  APROXIMADAMENTE 

2.000kg - PODENDO CONTER 
IMPUREZAS PLÁSTICAS - SERÁ 

VENDIDO POR kg (SERÁ PESADO) 

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ  

R$      

15.000,00            

 

10 SUCATA DE FIO MAGNÉTICO DE 

COBRE NU PESO 
APROXIMADAMENTE 1.500 kg -                                   
SERÁ VENDIDO POR kg (SERÁ 

PESADO) 

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ  

R$      

15.000,00            
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11 
SUCATA DE 7 MOTORES (4 MOTORES 
DE 300 HP, 1 MOTOR DE 400 HP E 2 

MOTORES 100 HP)  

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ  

R$       

6.000,00            

 

12 SUCATA DE TORNO MECÂNICO 
HORIZONTAL  

Rua Capitão 

Félix, 426                          

Benfica                                                                   

Rio de 

Janeiro-RJ  

R$        

1.000,00            

 

13 SUCATA DE GALÕES DE FERRO DE 
200L (VAZIOS) 

Rua Carlos 

Seidl 1388                                   

entrada P/ 

Rua Boas 

Vindas - Caju 

- Rio de 

Janeiro - RJ                                                   

Após a 

empresa 

1001                                      

(ETE 

ELEGRIA)          

R$          

100,00            

 

 

14 SUCATA DE RASPADORES EM FIBRA 
E TUBOS DE PVC 
 

Rua Cuba, 1                                             

Penha – Rio 
de Janeiro - 

RJ                                                                                                 
ETE PENHA 
 

 

R$          

100,00       

 

15 

 
SUCATA DE ROÇADEIRA À GASOLINA 

M/KAWASAKI 
 

 
Avenida 
Brasil, Km 39                             

FORMIGA 
SANTÍSSIMO 

-                                                   
Rio de 
Janeiro - RJ 

 

R$          

100,00            
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16 

 

SUCATA FERROSA MISTA - PESO 

APROXIMADO 1000kg - SERÁ 

VENDIDO NO ESTADO 

 
Rodovia Gov. 

Mario Covas  
BR 101 Boa 
Vista São                                                                      

Gonçalo - RJ                                           
 

ETE SÃO 
GONÇALO  
 

R$        

100,

00                         

 

17 

SUCATA DE CONDICIONADORES DE 
AR, CARCAÇAS DE 

CONDICIONADORES DE AR, 
BEBEDOUROS E MOBILIÁRIOS 

 
Rodovia Gov. 
Mario Covas  

BR 101 Boa 
Vista São                                                                      

Gonçalo - RJ                                           
 
ETE SÃO 

GONÇALO  
 

R$          

100,00            

 

18 
SUCATA DE 6 CAÇAMBAS DE FERRO 
 

 

Rodovia Gov. 
Mario Covas  

BR 101 Boa 
Vista São                                                                      
Gonçalo - RJ                                           

 
ETE SÃO 
GONÇALO  

 

R$          

600,00            

 

19 

 
SUCATA DE: CADEIRAS, MESA, 

ARQUIVO, GAVETEIRO, 
CONDICIONADOR DE AR, 

IMPRESSORA E MÁQUINA DE MICRO-
ONDAS, LAVA - JATO 
 

Rua Otavio 
Kelly, 81                                 

Tijuca                                                                        
Rio de 
Janeiro - RJ 

 

R$          

200,00            

 

20 

 

SUCATA DE REFRIGERADOR ANTIGO 

COM REVESTIMENTO EXTERIOR EM 
MADEIRA 
 

Rua Otavio 
Kelly, 81                                 
Tijuca                                                                        

Rio de 
Janeiro - RJ 

 

R$          

500,00            
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21 

 
SUCATA DE: CAÇAMBAS, AERADOR 

MECANICO ARTIFICIAL, TANQUE, 
CAIXA DE SUCÇÃO DE LODO 
DECANTADORES, SUCATA FERROSA 

MISTA, PEÇAS, ANÉIS, BARRAS E 
CONCRETINAS, - PESO APROXIMADO 

3t - SERÁ VENDIDO NO ESTADO                                        
 

Rua Cuba, 1                                             
Penha – Rio 

de Janeiro - 
RJ                                                                                                 

ETE PENHA 
 

R$          

500,00            

 

22 

 
SUCATA DE TUBOS DE FERRO 
FUNDIDO - MEDIDAS DE 300mm DE 

DIÂMETRO - PESO APROXIMADO 10t - 
SERÁ VENDIDO NO ESTADO 

 

Rua Cuba, 1                                             

Penha – Rio 
de Janeiro - 
RJ                                                                                                 

ETE PENHA 
 

R$       

1.000,00            

 

23 

 
SUCATA DE: CARCAÇAS DE PAINÉIS 

DE COMANDOS, TAMBORES DE 
FERRO, MOTORES, REGISTROS, 

VÁLVULAS E CONECÇÕES.  
 

 

Rua Cuba, 1                                             
Penha – Rio 

de Janeiro - 
RJ                                                                                                 
ETE PENHA 

 

R$          

100,00            

 

24 

 
SUCATA FERROSA MISTA DIVERSA E 

TUBOS (REGISTROS) -
APROXIMADAMENRE 5t - SERÁ 
VENDIDO NO ESTADO  

 

Rua Cuba, 1                                             
Penha – Rio 

de Janeiro - 
RJ                                                                                                 
ETE PENHA 

 

R$         

500,00            

 

25 

 
SUCATA DE STAND PIPE EM AÇO - 

MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 
28m - DIÂMETRO 5m - PESO 

APROXIMADO 30t - PARA 
DESMONTAGEM  
 

Rua Japoré, 
933  Jardim                                                                

Sulacap 
Jacarepaguá                                                                         

Rio de 
Janeiro - RJ 
 

R$       

3.000,00            

 

26 

 

SUCATA DE FERROSA MISTA E 02 
CAÇAMBAS - PESO APROXIMADO 25t  

 

Rua Cuba, 1                                             
Penha – Rio 
de Janeiro - 

RJ                                                                                                 
ETE PENHA 

 

R$       

2.500,00            
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27 

SUCATA FERROSA COM BEBEDOURO 

E KIT DE PROTEÇÃO DE CLORO E 
ARMARIO 

 

Avenida 
Lacerda, 500                                    

Serra do 
Sambê                                                             
Rio Bonito - 

RJ                                                     
ETA RIO 

BONITO 
 

R$         

100,00            

 

28 

SUCATA DE PRFV (FIBRA DE VIDRO), 
MEDINO 1,20x6,8m E PESO APROXIM. 

8kg P/UNID. - SERÁ VENDIDO NO 
ESTADO 

 

Avenida 

Ayrton 
Senna, 1791 - 
Barra da 

Tijuca                                                      
Rio de 

Janeiro - RJ 
ETE BARRA                                                   
 

R$         

500,00            

 

29 

 

SUCATA FERROSA MISTA - PARA 
DESMONTAGEM  

 

 
Avenida 
Gláucio Gil 

s/nº                              
Recreio dos 
Bandeirantes                         

Rio de 
Janeiro - RJ                                               

ETE 
RECREIO   
 

 

R$         

100,00            

 

30 

 
SUCATA DE EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA E TELEFONIA EM 
GERAL  

 

 
Rua Mena 
Barreto, 76                                       

Botafogo                                                                   
Rio de 

Janeiro - RJ  
 

R$         

100,00            
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31 

 

 

SUCATA DIVERSAS: MESAS, 
CADEIRAS, GELADEIRAS, 

POLTRONAS 
 

 
Avenida 

Brasil, km 39 
- (FORMIGA) 
SANTÍSSIMO 

-                                                   
Rio de 

Janeiro - RJ 
 

R$        

100,

00                         

 

32 

 

SUCATA DE EQUIPAMENTOS DE 
REFRIGERAÇÃO: AR CONDICIONADO 
DE JANELA, AR CONDICIONADO TIPO 

SPLIT, FRIGOBAR E BEBEDOUROS + 
BOMBAS, EXTINTORES, CAFETEIRA E 

VENTILADOR   
 

Rua de 
Santana, 235                                      
Centro – Rio 

de Janeiro - 
RJ                                                              

 

R$         

100,00            

 

33 

 
SUCATA DE MOBILIÁRIO EM GERAL: 
ARMÁRIO, MESA, ARQUIVO DE AÇO, 

CADEIRAS FIXAS 
 

 

Rua de 

Santana, 235                                      

Centro – Rio 

de Janeiro - 

RJ  

R$          

100,00            

 

34 

 
SUCATA DE PAPEL - PESO 

APROXIMADO 3t - SERÁ VENDIDO NO 
ESTADO 
 

Rua de 

Santana, 235                                      

Centro – Rio 

de Janeiro - 

RJ 

 

R$          

100,00            
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35 

 
SENSORES (HIDROFLEX I-II, 

ENDRESS+HAUSER LIQUISYS45M, 
ENDRESS, PROSSONIC FMU860, 
LIQUIFLEX MS INST), AQUECEDOR 

DE 6 BOCAS, JAR TEST 6 PROVAS, 
ESTABILIZADORES MICROTS, NO 

BREACKS SMS 
(SHARA/RAGTECH/MICRON/MANEGE 
ONE), DVD, SWITCH 

(INTELBRAS/ALLIED/AEDMAX) 
MOBILIARIO E MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA 
 

Rua Carlos 
Seidl 1388                                   
entrada P/ 

Rua Boas 
Vindas - Caju 

- Rio de 
Janeiro - RJ                                                   
Após a 

empresa 
1001                                      
ETE 

ELEGRIA    
 

 

 

 

R$         

200,00            

 

36 

 
SUCATA DE MOTORES TRIFÁSICOS 
DE DIVERSAS POTÊNCIAS E 

CAPACIDADES  
 

 

Rua Capitão 
Félix, 426                          
Benfica                                                              

Rio de 
Janeiro-RJ 
 

 

R$      

3.000,00            

 

37 

 

SUCATA DE CONDICIONADORES DE 

AR DE JANELA 
 

 
Rua Carlos 
Seidl 1388                                   

entrada P/ 
Rua Boas 

Vindas - Caju 
-        Rio de 
Janeiro - RJ                                                   

Após a 
empresa 
1001                                      

ETE 
ELEGRIA  

 

 

 

R$         

200,00            

 

38 
SUCATA DE CADEIRAS DE FERRO E 

OUTROS  

 
Rua 

Projetada, 26 
s/nº                        
Parque 

Aeroporto                                  
Macaé - RJ 

 

 

R$          

50,00            
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39 
SUCATA DE: CARCAÇA 2 BOMBAS, 3 '' 

PANELÕES DE AÇO '' E 01 VALVULA 

 
Rua Japoré, 

933                                                                 
Jardim 
Sulacap                            

Jacarepaguá 
-                                                      

Rio de 
Janeiro - RJ 
 

 

R$         

500,00            

 

40 

 

SUCATA DE: TANQUE DE AÇO COM 
ÓLEO LUBRIFICANTE E CONECÇÕES 

 

Rua Japoré, 
933                                                                 
Jardim 

Sulacap                            
Jacarepaguá 

-                                                      
Rio de 
Janeiro - RJ 

 

R$       

1.000,00            

 

41 

 

SUCATA DE: CONDICIONADORES DE 
AR, MESA DE RÁDIO E COMPRESSOR. 

 

Rua Japoré, 

933                                                                 

Jardim 

Sulacap                            

Jacarepaguá 

-                                                      

Rio de 

Janeiro - RJ 

 

R$         

500,00            

 

42 

 

SUCATA FERROSA DIVERSAS E 
CAÇAMBAS 
 

 
Rua Carlos 

Seidl 1388                                   
entrada P/ 
Rua Boas 

Vindas - Caju 
-        Rio de 
Janeiro - RJ                                                   

Após a 
empresa 

1001                                      
ETE 
ELEGRIA 

 

 

R$        

100,00            
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43 

 

SUCATAS DE RASPADORES DE FIBRA 

 

 
Rua Carlos 

Seidl 1388                                   
entrada P/ 
Rua Boas 

Vindas - Caju 
-        Rio de 

Janeiro - RJ                                                   
Após a 
empresa 

1001                                      
ETE 

ELEGRIA      
 

 

R$         

100,00            

 

44 

 
SUCATA DE 13 BATERIAS CHUMBO 

ÁCIDO ESTACIONÁRIAS - QUANT: 
03(TRÊS) DE 80 AMPERE E 10(DEZ) 
DE 60 AMPERE   

 

Rod. Amaral 

Peixoto km 
13,5 - São 
Gonçalo - RJ                                                  

ETA 
LARANJAL       
 

 

R$         

200,00            

 

45 

 

SUCATA FERROSA MISTA - PESO 
APROXIMADO 2000kg 

 

 
Rod. Amaral 
Peixoto km 

13,5 - São 
Gonçalo - RJ                                                  

ETA 
LARANJAL       
 

 

R$         

100,00            

 

 

46 

 

 
SUCATA DE: GAIOLA DE 
SUBESTAÇÃO INATIVA, POSTES, 

ESTRUTURA METALICA, 
EQUIPAMENTOS. 
 

Rua Japoré, 
933                                                                 
Jardim 

Sulacap                            
Jacarepaguá 

-                                                      
Rio de 
Janeiro - RJ 

 

R$       

1.00

0,00                         
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47 

 
SUCATA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL 

E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 
CADEIRAS, RELÓGIO DO PONTO, 
EXTINTOR, MESA, CPU, 

CONDICIONADOR DE AR, 
IMPRESSORA, MONITOR  

 

Avenida 
Rotary nº 
1126                              

Centro                                                             
São João da 

Barra - RJ  
 

 

R$          

100,00            

 

48 

SUCATA DE MOBILIÁRIO, 
EXTINTORES DE INCENDIO, 

MONITORES, CPU, AR 
CONDICIONADO, COFRE E OUTROS  
 

 
Rua Treze de 

Maio, 77                             
Centro                                                                  
Campos dos 

Goytacazes - 
RJ 

 

 

R$         

100,00            

 

49 

 
SUCATA DE MOTORES WEG 200CV 2 

POLOS, 125CV 4 POLOS, BOMBA 
WORTHINGTON, MOTOR BUFALO, 
MOTOR GE, TRANSFORMADOR 

30KVA, TRANSFORMADOR DE 112.5 
KVA, BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT 
14,5 KW E 22KW, BOMBA DANCOR 

C/MOTOR WEQ 5CV. CONJUNTO 
MOTOBOMBA 12CV, ESTATORES   

 

Rua 
Projetada, 26 
s/nº                        

Parque 
Aeroporto                                  
Macaé - RJ 

 

R$          

500,00            

 

50 

 
SUCATA DE: TUBOS, GERADORES, 

BETONEIRA, COMPACTADORA, 
CADEIRAS, SERRA MARMORE, 
TELEFONE, IMPRESSORA, CPU, 

BANCADAS. 
 

Rua Cuba, 1                                             
Penha - Rio 
de Janeiro - 

RJ                               
ETE PENHA 
 

 

R$         

200,00            
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51 

 

SUCATA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
INDUSTRIAL USADO - 
APROXIMADAMENTE 1.500L - 

ARMAZENADOS EM TAMBORES DE 
200L - SERÁ VENDIDO NO ESTADO. 

 

Rua Irapuru, 

540                              

Santíssimo – 

Rio de 

Janeiro - RJ                                                

ELEVÁTÓRIA 

DO 

LAMEIRÃO 

 

R$         

300,00            

 

52 

SUCATA DE TRANSFORMADOR - 

PESO APROXIMADO 35t - 17/20 MVA 
- SEM ÓLEO- SERÁ VENDIDO NO 
ESTADO 

 

 
Rodovia 

antiga Rio-
São Paulo 

(BR 465, km 
19) - Prados 
Verdes – Nova 

Iguaçu - RJ                                                     
ETA 

GUANDU 
 

 

R$     

10.000,00            

 

53 

SUCATA DE EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA, TELEFONIA E 

TELEVISORES  

Rua 

Projetada, 26 

s/nº                        

Parque 

Aeroporto                                  

Macaé - RJ 

R$         

100,00            

 

54 

 

SUCATA DE TÊ DE REDUÇÃO, CURVA 
BOLSA, LUVA DE CORRER, REGISTRO 
FLANGEADO, VALVULA DE REDUÇÃO 

E OUTROS PESO APROXIMADO 10t  
 

Rodovia BR 

101 KM  165                     

Miracema - 

RJ 

 

R$          

500,00            

 

55 

 

SUCATA DE CONDICIONADORES DE 
AR, CADEIRAS E APARELHOS 
TELEFÔNICOS 

 

Rua Irapuru, 

540                              

Santíssimo – 

Rio de 

Janeiro - RJ                                                

ELEVÁTÓRIA 

DO 

LAMEIRÃO  

 

R$         

100,00            
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56 

 

SUCATA DE CILINDROS DE CLORO 

DE 50kg E DE 900kg 
(aproximadamente) 
 

 
Rua Capitão 

Manoel 
Torres, 283 - 
Santa Teresa                                                             

Piraí- RJ 
 

 

R$         

500,00            

 

57 

 

SUCATA DE CILINDROS DE CLORO 

DE 50kg (aproximadamente) 
 

Estrada da 

Bicuda, km 
0,5                         

Rio Dourado                                             
Casimiro de 
Abreu - RJ 

 

 

R$          

80,00            

 

58 

 

SUCATA DE CILINDROS DE CLORO 
DE 50kg (aproximadamente) 

 

 
Avenida 

Samuel s/nº                                 
Polo 

Industrial II                               
Miracema - 
RJ                                                

ETA 
MIRACEMA                                              
 

 

R$         

300,00            

 

59 

 

SUCATA MATERIAL DE 

LABORATÓRIO:  COLORÍMETRO, 
TURBIDÍMETRO, JAR TESTE, 
MEDIDOR DE PH E ESTUFA   

 

 
Avenida 
Lacerda, 500 

-                                    
Serra do 

Sambê – Rio                                                              
Bonito - RJ                                                     
ETA RIO 

BONITO 
 

 

R$          

100,00            

 

60 

 

SUCATA FERROSA PESO 
APROXIMADO 2500kg - SERÁ 

VENDIDO NO ESTADO 
 

Rua 

Dezenove, 0                                                   
Vila Cortes – 

Tanguá - RJ                                                                                                           
ETA TANGUÁ  
 

 

R$         

250,00            
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61 

 

 

SUCATA DE IMPRESSORA, MÁQUINA 
DE XEROX, ARMÁRIO, BEBEDOURO, 

GABINETE DE CPU, MONITOR, 
CADEIRA DE MESA  

 

 
 

Rua Repórter 
Nestor 
Moreira,76 - 

Botafogo -                                                            
Rio de 

Janeiro - RJ 
 

 

 

R$        

100,

00                         

 

63 

 

SUCATA DE 4 PAINEIS DE METAL NO 

ESTADO 
 

 
Rua Carlos 
Seidl 1388                                   

entrada P/ 
Rua Boas 
Vindas - Caju 

- Rio de 
Janeiro - RJ                                                   

Após a 
empresa 
1001                                      

ETE 
ELEGRIA        

 

 

R$        

100,00            

 

64 

 

SUCATA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁRTICA  

 

 
Rua Santana, 

235 - Centro                                                                                           
Rio de 
Janeiro - RJ  

 

 

R$          

100,00            

 

65 

 

SUCATA FERROSA MISTA - PESO 
APROXIMADO 5.000kg 

 

 
Rua 

Henriqueta, 
107                                     
Largo do 

Tanque - 
Jacarepaguá 

- Rio de 
Janeiro - RJ 
 

 

R$          

500,00            
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66 

 

SUCATA DE MOBILIÁRIO (MESA DE 

ESCRITÓRIO, ARQUIVO, GAVETAS, 

MAPOTECA, ARMÁRIO E RELÓGIO DE 

PONTO, RETÍFICA, PLAINA, RETÍFICA 

PARA LÂMINAS  

Rua Carlos 

Seidl, 1580 -                                     
Caju - Rio de 
Janeiro - RJ                                                                 

 

R$       

2.000,00            

 

67 

 

SUCATA DE 09 MOTORES DE 
POTÊNCIA DIVERSAS, PRENSA 

EXCÊNTRICA, SERRA DE FRANHO, 
RELÓGIO DE PONTO 
 

Rua Carlos 
Seidl, 1580 -                                     
Caju - Rio de 

Janeiro - RJ                                                                 
 

 

R$      

3.000,00            

 

68 
SUCATA FERROSA MISTA - PESO 

APROXIMADO 03t  

 
Avenida 
Ayrton 

Senna, 1791- 
Barra da 
Tijuca                                                      

Rio de 
Janeiro - RJ 

ETE BARRA  
 

 

R$         

100,00            

 

69 

ÓLEO MINERAL DE 

TRANSFORMADOR 

APROXIMADAMENTE 800L  

Rod. Amaral 

Peixoto 

Km13,5 - São 

Gonçalo - RJ                                                  

ETA 

LARANJAL       

 

R$       

1.000,00            

 

70 

 

SUCATA DE HIDRÔMETROS DE 
BRONZE - APROXIMADAMENTE 

70.000kg - PODENDO CONTER 
IMPUREZAS PLÁSTICAS - SERÁ 
VENDIDO POR Kg (SERÁ PESADO)  

 

Rua Mário 

Calderaro, 
485                                

Engenho de 
Dentro                                               
Rio de 

Janeiro - RJ                     
 

 

R$   

550.000,00            
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71 

 

SUCATA DE HIDRÔMETRO FERRO 

FUNDIDO COM 5.000kg 
APROXIMADAMENTE (PODENDO 
CONTER IMPUREZAS PLÁSTICAS) - 

SERÁ VENDIDO POR Kg (SERÁ 
PESADO) 

 

Rua Mário 

Calderaro, 

485                                

Engenho de 

Dentro                                               

Rio de 

Janeiro - RJ           

 

R$        

1.000,00            

 

72 

 

SUCATA DE HIDRÔMETRO FERRO 
FUNDIDO COM ANEL DE BRONZE - 

3.000kg APROXIMADAMENTE - 
PODENDO CONTER IMPUREZAS 
PLÁSTICAS - SERÁ VENDIDO POR Kg 

(SERÁ PESADO) 
 

Rua Mário 

Calderaro, 

485                                

Engenho de 

Dentro                                               

Rio de 

Janeiro - RJ           

 

 

R$        

1.500,00            

 

73 

 

SUCATA DE HIDRÔMETRO FERRO 
FUNDIDO CONTENDO PLACA DE 
BRONZE 4.000kg 

APROXIMADAMENTE (PODENDO 
CONTER IMPUREZAS PLÁSTICAS) - 

SERÁ VENDIDO POR Kg (SERÁ 
PESADO) 
 

Rua Mário 

Calderaro, 

485                                

Engenho de 

Dentro                                               

Rio de 

Janeiro - RJ           

 

R$       

6.000,00            

 

 


