OPORTUNIDADE
COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

EDITAL
A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade de economia mista, por
intermédio de COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI, daqui por diante denominada
simplesmente PETROBRAS, torna público que realizará SESSÃO PÚBLICA para alienação
de bem imóvel, conduzida por Comissão de Alienação designada para tal, doravante
denominada COMISSÃO, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e nos
Anexos que o integram e de acordo com o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, e no Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP).
INFORMAÇÕES GERAIS:
1. Oportunidade Nº: COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021, publicada no
Diário Oficial da União em 30/12/2021
2. Início da Disputa de Preços: 17/01/2022 a partir das 10h00min
3. Término da Disputa de Preços: 11/04/2022 a partir das 15h00min
4. Procedimento de Alienação: Licitação por Modo de Disputa Aberto, por meio
de lances eletrônicos (on line)
5. Critério de Julgamento: Maior Oferta de Preço
6. Valor Mínimo de Alienação: conforme Anexo A
7. Referência de tempo: os horários constantes neste Edital referem-se ao horário
de Brasília/DF, Brasil.
8. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados por meio do site da PETROBRAS
www.petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/alienacao-de-bens-imoveis/rjresende-fazenda-sao-geronimo.htm.
9. Esclarecimentos: as dúvidas referentes à interpretação dos termos deste Edital
e seus Anexos devem ser encaminhadas à COMISSÃO por meio do correio
eletrônico alimob@petrobras.com.br, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data
de encerramento da disputa de preços. As respostas serão divulgadas por meio
do site indicado no item 8 deste Preâmbulo.
10. A Sessão Pública de Lances estará a cargo do Leiloeiro, Sr. Edgar de Carvalho
Júnior, registrado perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o
nº 032, estabelecido na Av. Treze de Maio nº 47, sala 912, Centro, Rio de Janeiro
- RJ, CEP 20031-007; telefone (21) 2240-7858. Solicitações de esclarecimento
devem ser encaminhadas nos termos do item 9 deste preâmbulo.
11. Para viabilizar a participação na alienação, o interessado deverá efetuar os
seguintes procedimentos junto ao leiloeiro:
a. Formalizar o seu Registro em www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br;
b. Para efetuar o Registro, os interessados devem, no endereço acima, clicar
no botão Cadastrar, no canto superior direito da tela ou na chamada do
certame em questão, e preencher os dados solicitados. A página de
cadastro
é
também
acessível
pelo
endereço
https://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/leilao/arrematante;
c. A solicitação de inclusão na presente licitação deverá ser feita até 15h de
08/04/2022. O não cumprimento desta etapa impedirá a participação do
licitante no certame.
12. O
registro
de
interesse
de
participação
através
do
portal
www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br não garante a participação na licitação.
Para participar desta licitação é necessário cumprir todas as exigências e prazos
deste Edital.
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1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a alienação de bem(ns) imóvel(is) de propriedade
da PETROBRAS, conforme apresentado(s) no Anexo A.
1.2. O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) “ad corpus”, nas condições em que se encontra(m),
não aceitando a PETROBRAS quaisquer argumentações posteriores decorrentes do
desconhecimento das suas condições.
1.2.1. O licitante vencedor não poderá alegar desconhecimento das condições em que
o imóvel está sendo alienado, bem como de suas características, eventual ausência de
averbação de benfeitorias existentes e/ou de áreas de preservação permanente,
pendências fiscais e de licenciamento, etc.
1.3. As fotos e descrições do IMÓVEL objeto da LICITAÇÃO estão disponíveis no Anexo A.
As imagens são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o
estado do bem.
1.4. Consta na matrícula do imóvel denominado Fazenda São Gerônimo os seguintes ônus
ou gravames:
1.4.1. Servidão perpétua de passagem subterrânea de dutos em favor da PETROBRAS,
constantes da certidão do RGI.
1.4.1.1. O adquirente obriga-se a respeitar a servidão perpétua de passagem
subterrânea de dutos, que será ratificada em escritura, com as restrições de uso
pertinentes, ficando assegurado à PETROBRAS o direito de acesso, ocupação e uso, de
forma perpétua, ininterrupta e gratuita, das faixas de passagem dos dutos, de maneira
a permitir a sua operação, inspeção, manutenção e demais formas de lidar com essas
instalações.
1.4.2. O imóvel denominado Fazenda São Gerônimo também é atingido pela passagem
das seguintes linhas de transmissão:
a) Linha de Transmissão Fernão Dias, Terminal Rio, 500 kv, Torres 219-1 e 219-2;
b) Linha de Transmissão Fernão Dias, Terminal Rio, 500 kv, Torre 220-1;
c) Linha de Transmissão Fernão Dias, Terminal Rio, 500 kv, Torre 220-2.
1.4.2.1 Constitui-se responsabilidade do adquirente qualquer negociação e/ou eventuais
providências que forem necessárias à regularização da passagem das linhas de
transmissão com a(s) respectiva(s) concessionária(s) de energia elétrica, com os ônus e
riscos decorrentes.
1.4.2.2. O adquirente terá responsabilidade exclusiva
responsabilidade inerentes ao direito de propriedade.

por

toda

equalquer

2. DO VALOR MÍNIMO DE ALIENAÇÃO
2.1. Esta alienação tem, como preço de partida, o Valor Mínimo de Alienação conforme
Anexo A.
2.2. O adquirente deverá fazer o pagamento de um sinal fixo de 5% (cinco por cento) do
Valor Mínimo de Alienação em até 1 (um) dia útil após o encerramento da sessão pública
de lances e o restante do pagamento em parcela única, conforme item 9 – DO
PAGAMENTO.
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2.3. A aceitação de carta de crédito, financiamento, consórcio ou quaisquer outras
linhas de crédito de instituições financeiras está condicionada à integralização do
pagamento no ato da assinatura do contrato ou escritura e transferência dos recursos
para a PETROBRAS.
2.3.1. Os interessados que desejarem usar Carta de Crédito e/ou FGTS devem se dirigir
ao agente financeiro de sua escolha ou ao banco administrador da sua conta do FGTS,
antes do prazo estipulado para o certame, para inteirarem-se das condições, regras e
providências necessárias.
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Respeitadas as condições legais, poderão participar desta licitação quaisquer
interessados, pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, que atenderem
a todas as exigências constantes deste Edital e de seus Anexos.
3.2. Os licitantes poderão fazer-se representar por procurador devidamente habilitado
através de procuração original ou cópia autenticada, com firma reconhecida, contendo
poderes específicos para os atos da licitação, juntamente com documento de
identificação original pessoal com foto do representante.
3.3. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que:
a) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação ou impedimento de contratar com a PETROBRAS;
b) tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
c) estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com
a União Federal;
d) se enquadrem em alguma das vedações previstas na Lei 13.303/2016,
notadamente em seu artigo 38 (Anexo D);
e) tenham sido contratados para avaliar o(s) bem(ns) objeto(s) da alienação
e/ou
f) tenham participado, de qualquer forma, da estruturação e da execução
do processo de alienação.
3.4. Para viabilizar a participação na alienação, os interessados deverão efetuar os
procedimentos indicados no item 11 e 12 do preâmbulo deste edital.
4. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL
4.1. O imóvel estará disponível para visitação pública mediante autorização e
agendamento prévios.
4.2. A visitação poderá ocorrer de 01/02/2022 até 06/04/2022, exceto sábados,
domingos e feriados, nos horários compreendidos entre 10h00min e 15h00min.
4.3. Os interessados deverão solicitar autorização e agendamento da visita ao imóvel
por meio de mensagem de e-mail a contato@edgarcarvalholeiloeiro.com.br, informando
nome e telefone com DDD para contato, com antecedência mínima de dois dias úteis da
data pretendida para realização da visita.
4.4. Os interessados que comparecerem à visitação deverão apresentar documento de
identificação e observar as regras de conduta e segurança previamente apresentadas na
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confirmação de agendamento, referentes ao local, Unidade ou área a ser visitada, sob
pena de não realizar a visitação.
4.4.1. Por medida de segurança, durante a visitação as pessoas deverão estar
acompanhadas por um empregado da PETROBRAS ou pessoa designada para tal atividade,
sendo obrigatória a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s) que forem
indicados pela PETROBRAS.
4.4.1.1. A PETROBRAS se isenta de qualquer responsabilidade por eventuais
acidentes ocorridos durante a visitação, decorrentes de descumprimento das
orientações de segurança recebidas pelo visitante e dadas por empregado
PETROBRAS.
4.5. Não serão prestados esclarecimentos durante a visitação. Eventuais dúvidas deverão
ser encaminhadas à COMISSÃO nos termos descritos no item 9 do Preâmbulo deste Edital.
4.6. As visitas não serão obrigatórias para participação do certame, e poderão ser
realizadas por qualquer interessado, nos termos do item 4.1 deste Edital.
4.7. Não serão fornecidos pela PETROBRAS, ou por quaisquer de seus representantes,
documentos que comprovem a visita.
4.8. Os licitantes não poderão, a qualquer título, mesmo que não tenham procedido à
visita ao IMÓVEL, que lhes é franqueada nos termos do presente edital, alegar que não
conhecem as características, estado de conservação e de ocupação do IMÓVEL.
5. DOS LANCES E DA SESSÃO PÚBLICA
5.1. DAS CONSIDERAÇÕES PARA A FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.1.1. No Valor Mínimo de Alienação do IMÓVEL não estão compreendidos impostos,
taxas, tarifas e demais despesas cartoriais que sejam para a finalidade de transferência
do imóvel, tais como: ITBI, escritura, registro, taxas bancárias, dentre outros. Desta
forma, os lances deverão ser elaborados considerando que estas despesas ficarão a cargo
do comprador.
5.1.1.1. No Valor Mínimo de Alienação não está compreendida a comissão do
LEILOEIRO, que deverá ser paga conforme estipulado no item 9.4 - DO
PAGAMENTO DA COMISSÃO AO LEILOEIRO deste Edital.
5.1.2. Os preços devem ser mantidos pelo período necessário até a celebração do
contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda.
5.1.3. Os lances devem ser iguais ou superiores ao Valor Mínimo de Alienação, conforme
disposto no item 2 - DO VALOR MÍNIMO DE ALIENAÇÃO deste Edital.
5.1.3.1. Os valores a serem apresentados deverão ser expressos em reais (R$) e com 2
(duas) casas decimais (escrever por extenso o valor apresentado).
5.1.4. A PETROBRAS não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão ou
desconhecimento na elaboração do lance, com o objetivo de alterá-lo.
5.1.5. A apresentação dos lances pelo licitante ou seu bastante procurador implica na
declaração formal de aceitação integral das condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
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5.1.5.1. Todos os documentos que integram este Edital estão relacionados no
item 13 - DOS ANEXOS.
5.2. DA SESSÃO PÚBLICA
5.2.1. A sessão pública de disputa de preços ocorrerá por meio do site
www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br.
5.2.2. A sessão pública de disputa de preços ocorrerá conforme indicados nos itens 2 e
3 do preâmbulo deste Edital.
5.2.2.1. A PETROBRAS poderá, a seu critério, alterar a data e horário da sessão
de disputa de preços. Os interessados em participar da licitação deverão observar
eventuais alterações na área pública do Portal Eletrônico constante do item 8 do
preâmbulo deste edital.
5.2.3. Os interessados poderão apresentar propostas escritas, cuja análise e
processamento ficará condicionada ao cumprimento dos demais itens do Edital.
5.2.3.1. As propostas escritas devem ser entregues na Av. Treze de Maio, nº 47,
sala 912, Centro, Rio de Janeiro - RJ, Cep 20031-007, no período de 10/01/2022
a 08/04/2022.
5.2.3.2. As propostas serão abertas e ordenadas de acordo com o critério de
julgamento Maior Oferta de Preço à medida em que forem sendo recebidas.
5.2.3.3 O Responsável pela Sessão Pública deverá dar publicidade às propostas
recebidas por escrito, com registro manual do lance na plataforma de leilão
eletrônico, caso tal providência não tenha sido adotada pelo proponente e o
valor proposto seja superior ao último lance registrado.
5.2.3.4 Serão consignadas em ata, como informação relevante, todas as
propostas escritas recebidas, com registro da análise e providências adotadas
pelo responsável pela Sessão Pública.
5.2.4. Durante o período de recebimento de lances, o Responsável pela Sessão poderá
suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a qualquer momento, informando previamente aos
licitantes por meio do Portal Eletrônico.
5.2.5. Aberta a etapa de lances, os licitantes deverão estar conectados ao sistema
informado pela PETROBRAS para participar da sessão e oferecer seus lances.
5.2.5.1. É dever dos licitantes acompanhar todas as operações realizadas no
Portal Eletrônico durante a sessão, sendo responsáveis pelo ônus decorrente da
perda de transações, causada pela inobservância das mensagens emitidas pelo
sistema e pelo Responsável pela Sessão, ou por sua desconexão.
5.2.6. Caso ocorra a desconexão do Responsável pela Sessão durante a etapa de lances
e o Portal Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
5.2.6.1. Quando a desconexão do Responsável pela Sessão persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e reiniciada somente após
comunicação prévia e expressa aos licitantes no Portal Eletrônico.
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5.2.7. O Responsável pela Sessão definirá um tempo aleatório de no mínimo 30 (trinta)
minutos para o término da sessão virtual e avisará aos participantes sobre o tempo
restante, após o qual o sistema encerrará a etapa de lances automaticamente. Caso
ocorra lance após o aviso de encerramento e antes do término previsto, o prazo de
encerramento irá sofrer acréscimo de no mínimo 3 (três) minutos, e assim
sucessivamente, na medida em que outros lances forem sendo apresentados.
5.2.8. Após o encerramento da etapa de lances, os mesmos serão ordenados por ordem
decrescente de valor de acordo com o critério de julgamento Maior Oferta de Preço.
5.2.9. Além de seu próprio lance, os licitantes visualizarão os lances dos demais
licitantes, à medida em que forem sendo divulgados, mas sem identificação do licitante,
em telão que será acessível na via virtual. Somente no final, é que os lances serão
identificados.
5.2.10. Em caso de apresentação de mais de um lance pelo mesmo licitante, prevalecerá
o de maior valor.
5.2.11. O licitante poderá oferecer lance intermediário, sendo aquele definido como
igual ou menor que o melhor lance registrado até o momento, porém necessariamente
maior que o ofertado pelo próprio licitante, conforme o critério de julgamento definido
neste Edital e respeitado o incremento mínimo de diferença entre os lances.
5.2.12. O incremento mínimo de diferença de valores entre os lances é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação à proposta que cobrir o melhor lance, podendo o leiloeiro reduzir ou majorar
o incremento mínimo a seu critério.
5.2.13. Os lances iguais serão classificados respeitando a ordem de apresentação, ou
seja, prevalece como melhor colocado o lance que for recebido e registrado primeiro.
5.2.14. Na hipótese de empate entre preços ofertados, os licitantes na condição de
empate serão convocados a apresentar novo lance. Caso nenhum deles possa ou queira
formular novo lance, ou caso se verifique novo empate entre os novos lances ofertados,
a decisão acerca da proposta vencedora será decidida por sorteio.
5.2.15. A etapa de lances será encerrada por decisão do Responsável pela Sessão, que
lavrará ata descrevendo todos os atos realizados, informações relevantes e eventuais
incidentes ocorridos no certame, além dos lances finais ordenados em ordem
decrescente, encaminhando-a à COMISSÃO.
5.3. DO RANQUEAMENTO E DA VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE DO LANCE MAIS
VANTAJOSO
5.3.1. Os lances definitivos serão ranqueados de forma decrescente, de acordo com o
critério de julgamento Maior Oferta de Preço.
5.3.2. Será considerado LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO aquele que, atendendo às
exigências deste Edital, apresentar melhor lance, em reais, para cada imóvel ou lote e
que não incorra em nenhuma hipótese do item 5.3.3.
5.3.3. Deverá ser verificada a efetividade do lance ofertado pelo LICITANTE MELHOR
CLASSIFICADO. Nessa verificação, serão desclassificadas as propostas:
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5.3.3.1. Cujos lances sejam inferiores ao Valor Mínimo de Alienação de cada
imóvel, conforme disposto no item 2 – DO VALOR MÍNIMO DE ALIENAÇÃO E DA
FORMA DE PAGAMENTO deste edital;
5.3.3.2. Possua vícios insanáveis;
5.3.3.3. Cujo licitante esteja enquadrado em pelo menos uma das situações
descritas a seguir:
a) Tenha sofrido a aplicação de sanção, constante do CEIS - Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência da Controladoria Geral da
União), cujos efeitos sejam extensíveis à Petrobras;
b) Esteja enquadrada em qualquer das situações de impedimento previstas na
Lei 13.303/16;
c) Tenha sido bloqueado preventivamente do Cadastro de Fornecedores de Bens
e Serviços, por meio de medida acautelatória;
d) Tenha sido contratado para apoiar o processo de alienação, inclusive no que
tange à avaliação dos bens objeto deste certame;
e) Não atenda às exigências deste Edital e de seus Anexos, salvo se for possível
a acomodação a seus termos antes da adjucação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.
5.3.4. Quando o licitante for desclassificado será convocado o licitante subsequente,
respeitados o ordenamento definido no item 5.3.1 acima.
5.3.5. No Julgamento, não serão levadas em conta vantagens não previstas neste Edital.
5.3.6. Após a decisão sobre a efetividade da oferta mais vantajosa, a Comissão de
Alienação:
a) convocará o LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO para a etapa de negociação e verificará
se ele oferece um lance melhor;
b) após a negociação, informará o resultado final da sessão pública e o LICITANTE
MELHOR CLASSIFICADO, a ser divulgado por meio do endereço eletrônico informado no
item 8 do preâmbulo deste Edital, e o convocará para a próxima fase.
6. DA HABILITAÇÃO
6.1. Na etapa de habilitação, o LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO deverá comprovar o
recolhimento à PETROBRAS uma quantia no valor de 5% (cinco por cento) do Valor
Mínimo de Alienação, a título de sinal e princípio de pagamento.
6.1.1. O pagamento da quantia informada no Item 6.1 deste Edital deverá ser realizado
por meio de depósito ou transferência bancária, em moeda corrente nacional, para a
conta corrente da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS a seguir especificada:

Página 7 de 32

OPORTUNIDADE
COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021






Banco do Brasil – 001
Agência: 3180-1
Conta Corrente: 377100-8
Código Identificador: digitar o nº do CPF ou CNPJ do licitante
CNPJ PETROBRAS: 33.000.167/0001-01

6.2. Para habilitação, o LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO deverá apresentar os
seguintes documentos:
6.2.1. No caso de pessoa física:
a) Cópia simples do documento de identificação;
b) Cartão simples do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), podendo ser obtido através
da Internet, no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(www.receita.economia.gov.br), visando a comprovação de inscrição e situação
cadastral ativa.
c) Declaração Negativa de Relação Familiar/Impedimento firmada pelo próprio
licitante ou representante legal (Anexo B1);
d) Declaração Prévia de Conformidade firmada pelo próprio licitante ou
representante legal (Anexo C1);
e) Comprovação do pagamento do sinal, conforme item 6.1;
f) Comprovação do pagamento da comissão ao leiloeiro (se for o caso), conforme
item 9.4.
6.2.2. No caso de pessoa jurídica:
a) Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) não necessariamente
autenticado em cartório, podendo ser obtido através da Internet, no sítio da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (www.receita.economia.gov.br),
visando a comprovação de inscrição e situação cadastral ativa;
b) Declaração Negativa de Relação Familiar/Impedimento (Anexo B2);
c) Declaração Prévia de Conformidade (Anexo C2);
d) Declaração de Inexistência de Impedimentos constantes do art.38, incisos i ao
viii da Lei 13.303/2016 (Anexo D);
e) Comprovação do pagamento do sinal, conforme item 6.1;
f) Comprovação do pagamento da comissão ao leiloeiro (se for o caso), conforme
item 9.4.
6.3. O LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO deverá enviar a documentação de habilitação
por meio digital e por meio físico, esta última em envelope lacrado identificado
externamente conforme segue:
ENVELOPE – HABILITAÇÃO
Oportunidade COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021
Licitante: Nome completo ou razão social por extenso do licitante
Endereço: Rua General Canabarro, 500, 16º andar, Maracanã – Rio de Janeiro/RJ –
CEP 20.271-900
A/C: COMPARTILHADO/IGPO/GPO/SRAAI
Att: Manoel Pereira dos Santos Neto
6.3.1. A documentação física deverá ser enviada como correspondência registrada e com
aviso de recebimento.
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6.4. O prazo para apresentação da documentação digitalizada será de 5 (cinco) dias
úteis e da documentação física será de 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado por
solicitação do Licitante, a critério da COMISSÃO.
6.5. A COMISSÃO analisará a documentação apresentada, verificando o atendimento às
exigências deste Edital e de seus Anexos. Para fins de julgamento da habilitação poderão
ser consultados outros sítios da Internet, notadamente sítios oficiais emissores de
certidões e certificados.
6.5.1. A COMISSÃO pode realizar a qualquer momento diligência para esclarecer o teor
dos documentos de habilitação.
6.5.1.1. Caso seja necessário, a COMISSÃO poderá conceder prazo para que o
Licitante corrija defeitos ou inconsistências na documentação apresentada.
6.6. Se o licitante não atender às exigências para habilitação, a COMISSÃO o inabilitará
e convocará o licitante subsequente para análise quanto às etapas de julgamento da
proposta e de habilitação, conforme itens 5.3 – DO JULGAMENTO E DA VERIFICAÇÃO DE
EFETIVIDADE DO LANCE MAIS VANTAJOSO e 6 – DA HABILITAÇÃO, respeitado o
ordenamento definido no item 5.3.1 deste Edital.
6.7. Em estando habilitado, será divulgado o resultado da habilitação, por meio de
circular publicada no endereço eletrônico informado no item 8 do preâmbulo deste
edital.
7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E DA CONTESTAÇÃO DE DECISÃO QUE
REVOGAR OU ANULAR A LICITAÇÃO
7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para Impugnar o Edital de licitação por
irregularidade na aplicação da Lei 13.303/2016, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis antes da data fixada no item 3 do preâmbulo deste Edital, devendo a
Petrobras julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7.2. Poderão ser interpostos Recursos pelos licitantes ou seus Representantes Legais ou
Procuradores com poderes específicos e de forma motivada, devendo ser redigidos de
forma clara, em língua portuguesa, datados e assinados.
7.2.1. Após a divulgação do resultado da habilitação, será aberto prazo de 5 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso do processo licitatório.
7.2.2 Recebido(s) o(s) recurso(s), a Comissão de Alienação comunicará aos Licitantes,
por meio de circular publicada no endereço eletrônico informado no item 8 do
preâmbulo deste edital, sobre a interposição de recurso(s) e abrirá prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da comunicação, para apresentação de impugnações ao(s)
recurso(s) interposto(s), as quais devem ser apresentadas nas mesmas condições
descritas nos item 7.2 deste Edital.
7.2.3 É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses, resguardados os documentos considerados sigilosos.
7.2.4. A Comissão de Alienação poderá reconsiderar sua decisão, ou, no caso de mantêla, deverá encaminhar o recurso à Autoridade Superior para decisão.
7.2.5. A decisão da Autoridade Superior tem caráter final, não cabendo qualquer outro
recurso.
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7.2.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
7.2.7. Em caso de interposição de recurso com o fim indevido de retardar o andamento
da licitação, a Petrobras pode aplicar sanção ao licitante, nos termos previstos no
Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP).
7.3. A qualquer tempo, a licitação poderá ser revogada ou anulada, nos limites fixados
pela Lei 13.303/2016.
7.3.1. Caso seja verificada, após a abertura da fase de lances, a intenção de se revogar
ou anular a licitação, será concedido aos licitantes, que manifestem interesse em
contestar o ato e exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, prazo de 5 (cinco)
dias úteis para apresentação da respectiva contestação.
7.3.2. A manifestação de interesse para Contestação deve ser apresentada dentro do
prazo de 1 (um) dia útil, contado da data de comunicação da Petrobras sobre a
revogação ou anulação da licitação, sob pena de perda deste direito.
7.3.3. O licitante deve endereçar a Contestação à Autoridade Superior àquela que
revogou ou anulou a licitação, por intermédio da Comissão de Alienação, que apreciará
sua admissibilidade.
7.3.4. Confirmada a admissibilidade da contestação, a Comissão de Alienação a
encaminhará para apreciação e decisão da autoridade que revogou ou anulou a licitação,
que pode reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Neste último caso, esta autoridade
submeterá a contestação à apreciação de sua autoridade superior, devendo esta proferir
a decisão final.
7.3.5. O acolhimento da contestação importará na continuidade dos atos posteriores da
Licitação, com rerratificação dos atos já praticados.
7.4. A apresentação de Impugnação ao Edital, Recursos ou Contestação à decisão de
revogar ou anular a licitação, após o prazo estipulado, não os caracterizará como tal,
sendo recebidos como mera informação.
8 DO RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. Após a fase recursal haverá a declaração do LICITANTE VENCEDOR.
8.2. O LICITANTE VENCEDOR poderá perder tal condição a qualquer tempo, caso seja
requerida ou decretada a sua falência.
8.2.1. Na perda da condição anterior, a PETROBRAS poderá convocar o LICITANTE
MELHOR CLASSIFICADO subsequente nos termos deste Edital. Nesse caso, o Licitante que
perdeu a condição de vencedor não terá direito à devolução do valor do sinal ou
indenização de qualquer natureza.
8.3. O resultado final da licitação será homologado pela autoridade competente e
divulgado por meio de circular publicada no endereço eletrônico informado no item 8
do preâmbulo deste edital.
8.4. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração
contratual em favor do licitante vencedor, o qual se faz na forma de Escritura Pública
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de Compra e Venda ou de Promessa de Compra e Venda, na forma do item 10 – DA
ESCRITURA E DO REGISTRO.
8.5. Após a homologação do resultado, o LICITANTE VENCEDOR passará a ser denominado
ADQUIRENTE.
9. DO PAGAMENTO
9.1. Após homologado o resultado da licitação, conforme item 8 – DO RESULTADO FINAL
DA LICITAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO, a PETROBRAS convocará o ADQUIRENTE para
realizar o pagamento e a assinatura do de Escritura Pública de Compra e Venda ou de
Promessa de Compra e Venda, em prazo definido pela PETROBRAS.
9.1.1. O prazo previsto para o pagamento e entrega do IMÓVEL poderá ser prorrogado,
por iniciativa da PETROBRAS ou quando solicitado pelo ADQUIRENTE, durante o
respectivo transcurso do prazo concedido originalmente, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela PETROBRAS.
9.2. O ADQUIRENTE deverá efetuar o pagamento correspondente ao valor do saldo
remanescente do lance ofertado e dos tributos porventura incidentes, por meio de
depósito ou transferência bancária em até 120 (cento e vinte) dias corridos contados da
data da publicação prevista no item 8.3 deste Edital.
9.2.1. O pagamento deverá ser efetuado e apresentado à PETROBRAS o correspondente
comprovante de pagamento, até o término do prazo previsto no item 9.2 deste Edital.
O comprovante do pagamento deverá ser enviado à PETROBRAS, por correio eletrônico
alimob@petrobras.com.br.
9.2.2. A não comprovação de pagamento até o primeiro dia útil seguinte à data de seu
vencimento implicará a perda do direito de compra do imóvel, bem como a perda do
valor do sinal em favor da PETROBRAS.
9.3. É vedado ao ADQUIRENTE ceder, permutar, vender ou de qualquer forma
negociar o IMÓVEL arrematado antes que o mesmo seja integralmente pago para a
PETROBRAS, a não ser que a PETROBRAS aceite previamente a substituição e as garantias
oferecidas pelo ADQUIRENTE SUCESSOR.
9.4. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO AO LEILOEIRO
9.4.1. No caso de uso de LEILOEIRO como apoio da COMISSÃO, o licitante classificado
em primeiro lugar deverá pagar ao LEILOEIRO comissão de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do lance ofertado, no mesmo prazo do pagamento do sinal previsto no item 6.1
deste Edital.
9.4.1.1. Esta comissão será devida, independentemente de posteriormente a
venda do imóvel não vier a ser efetivada (assinatura da escritura de compra e
venda ou promessa de compra e venda e transferência de titularidade) em razão
de alguma causa prevista neste Edital, exceto quando, por decisão da PETROBRAS,
a licitação for revogada ou anulada e desde que o licitante não tenha dado causa
a essa decisão.
9.4.2. A comissão devida ao LEILOEIRO não está inclusa no valor do lance para a compra
do imóvel.
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9.4.3. O arrematante que não pagar a comissão ao LEILOEIRO será considerado como
desistente, e serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para manifestar interesse em assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, respeitados o ordenamento definido no item 5.3.1
deste Edital.
9.4.4. O valor da comissão deverá ser efetivado em moeda corrente nacional por
qualquer forma de depósito ou transferência à conta bancária:
Banco Bradesco
Agência: 1690
Conta Corrente: 55520-7
Edgar de carvalho Junior, CPF: 100.568.587-87
10. DA ESCRITURA E DO REGISTRO
10.1. Após o cumprimento do item 9.2, a PETROBRAS informará ao ADQUIRENTE dia,
horário e local aonde será lavrada e assinada a Escritura Pública de Compra e Venda,
em Cartório de Notas a ser indicado pela PETROBRAS.
10.1.1. O não comparecimento injustificado do ADQUIRENTE poderá ser considerado
como desistência do licitante, sujeitando-o às penalidades estabelecidas no
Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP).
10.2. Somente será transferida em definitivo a propriedade do imóvel ao licitante
vencedor, após a comprovação dos pagamentos, lavratura da escritura de compra e
venda e registro desta na matrícula do imóvel. A imissão na posse somente ocorrerá
após a desocupação total do imóvel pela Petrobras e entrega das chaves.
10.3. Lavrada a escritura, o adquirente deverá fornecer à Petrobras, no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogáveis a critério desta, ante motivo justificado, cópia autenticada
da mesma, bem como da Certidão do Registro Geral de Imóveis – RGI de que conste a
matrícula atualizada do imóvel.
10.4. Nas situações em que o imóvel arrematado estiver ocupado, locado, arrendado,
em comodato ou ainda, por qualquer razão não seja possível à VENDEDORA entregar ao
COMPRADOR a posse direta do imóvel, o COMPRADOR assumirá total responsabilidade
pelas providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como
suas respectivas despesas e respectivos riscos, cabendo ao COMPRADOR, previamente à
arrematação, certificar-se sobre os custos e procedimentos necessários para tanto, salvo
se expressamente previsto de forma diversa neste EDITAL.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Os licitantes que tenham praticado ato ilícito visando a frustrar os objetivos da
licitação objeto deste edital, ou que causem prejuízos à PETROBRAS em função do
presente certame, ficarão sujeitos às sanções previstas no inciso III do art. 83 da Lei
13.303/2016.
11.2. Somente será aplicada sanção administrativa mediante processo administrativo,
garantidos o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos definidos no
Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP), e assegurada a vista ao
processo às partes envolvidas.
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11.3. Além das sanções previstas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e
Contratos da Petrobras (RLCP), observar-se-ão os termos da Lei 12.846/2013.
12. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS
12.1. A PETROBRAS poderá a qualquer tempo alterar os termos deste Edital e seus
Anexos. A alteração que afetar a formulação dos lances implicará a reabertura do prazo
para a apresentação dos mesmos.
12.2. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente
da proposta.
12.2.1. Será admitida a complementação nos casos em que o formalismo esteja se
sobrepondo à forma necessária, buscando-se sempre atenção ao princípio da
competitividade, não sendo considerados motivos para desclassificação simples
omissões ou incorreções formais na documentação ou no lance.
12.2.2. Os licitantes convocados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pela COMISSÃO, sob pena de desclassificação ou
inabilitação.
12.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas visando à ampliação
da disputa entre os licitantes, à obtenção do lance mais vantajoso, desde que não
comprometam os interesses da PETROBRAS, bem como a finalidade e a segurança da
contratação.
12.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos:
a) Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;
b) Os prazos contados em dias úteis consideram os dias úteis na localidade do Rio
de Janeiro – RJ.
12.5. Na ocorrência de qualquer fato superveniente ou na hipótese de caso fortuito ou
de força maior, assim entendido pela PETROBRAS, será observado o seguinte:
a) Se o fato impedir a realização de sessão na data marcada, a referida sessão será
adiada;
b) Os prazos que estiverem em curso serão suspensos, voltando a correr assim que
a situação estiver normalizada.
12.6. Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste Edital.
12.7. A efetiva apresentação de lance pelo licitante implica seu pleno conhecimento e
anuência aos termos deste Edital e seus Anexos.
12.8. As PARTES devem estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018), assumindo toda e qualquer
responsabilidade por violação à legislação de proteção de dados e privacidade nos
tratamentos que realizarem, diretamente ou por intermédio de outrem.
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13. DOS ANEXOS
13.1. Acompanham e fazem parte deste Edital os anexos a seguir:
 Anexo A - DESCRIÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS)
 Anexo B1 - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR/IMPEDIMENTO (pessoa
física)
 Anexo B2 - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR/IMPEDIMENTO (pessoa
jurídica)
 Anexo C1 - DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE (pessoa física)
 Anexo C2 - DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE (pessoa jurídica)
 Anexo D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS CONSTANTES DO ART.38,
INCISOS I AO VIII DA LEI 13.303/2016 (pessoa jurídica)
 Anexo E – Matrícula do imóvel
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2022.
COMISSÃO DE ALIENAÇÃO

Página 14 de 32

OPORTUNIDADE
COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

ANEXO A
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
QUADRO 1
IMÓVEL

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Área: 299 ha (2.990.144,25 m²)

Fazenda
São
Gerônimo

Situado em Resende – RJ, próximo ao vilarejo de Formoso, às margens da
Estrada Resende–Riachuelo (RJ-161) e da Rodovia dos Tropeiros (SP-068).
Matrícula nº 11.484 do 2º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de
Resende - RJ
Valor Mínimo de Alienação: R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais).

Figura 1
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ANEXO B1
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR/IMPEDIMENTO
(PESSOA FÍSICA)
À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
REF.: OPORTUNIDADE COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

Prezados Senhores,
O Licitante DECLARA, sob as penas da Lei, que não é:
1) administrador ou empregado da PETROBRAS, e que não rompeu seu vínculo com a
PETROBRAS há menos de 6 (seis) meses;
2) familiar dos empregados membros da Comissão de Alienação, Anderson Luiz Polak,
Caroline Salgado Zenha Fernandez, Edjane Santos Alcantara, Elias Alisson Meneses da
Silva, Karin Ceroni Malcum, Manoel Pereira dos Santos Neto; e tampouco dos
profissionais que participaram do processo de avaliação do IMÓVEL, Erlande da Costa
Campos Filho, Paulo Renato Monteiro, Rita de Cássia Almeida Rocha, Sérgio Carvalho
Ravanelli;
3) familiar do empregado detentor de função de confiança que demandou o processo
licitatório, Igor Coelho Ferreira de Miranda; e tampouco do empregado detentor de
função de confiança que operacionalizou a licitação, Manoel Pereira dos Santos Neto;
4) familiar de autoridade hierarquicamente imediatamente superior: ao(à)
empregado(a) detentor(a) de função de confiança que demandou a licitação, Andrea
Damiani Maia de Andrade; e tampouco ao(à) empregado(a) detentor(a) de função de
confiança que operacionalizou a licitação, Dante de Souza Gondim Júnior;
5) familiar do(a) detentor(a) de função de confiança responsável pela autorização da
licitação, Andrea Damiani Maia de Andrade e Fábio Alexandre Jacob; e tampouco do(a)
detentor(a) de função de confiança responsável pela assinatura deste processo, Nelson
dos Santos Gomes Júnior e Vinícius de Lima Gonçalves Pinto.
6) familiar de Administrador – membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Petrobras e nem de autoridade do ente público ao qual a Petrobras está vinculada.
Informar local e data
Assinatura do licitante ou do representante legal
Informar nome do licitante ou representante legal
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ANEXO B2
O texto em vermelho é meramente explicativo e não deverá ser entregue.
NOTA: Em anexo à presente declaração deverá constar os seguintes documentos, dependendo do tipo
societário:
PARA SOCIEDADES ANÔNIMAS:
1. Cópia do estatuto social atualizado devidamente registrado na Junta Comercial.
2. Cópia do livro de Registro de Ações Nominativas, caso as ações sejam nominativas, ou extrato da
instituição custodiante das ações, caso estas sejam escriturais.
3. Cópia do Acordo de Acionistas, caso exista, ou declaração de que eventual Acordo de Acionistas
existente não interfere no poder de controle do sócio que detém a maior quantidade de ações com
direito a voto.
4. Para as sociedades que tiverem Conselho de Administração (CA), cópia(s) da(s) Ata(s) da(s)
Assembleia(s) Geral(ais) de Acionistas que elegeu(ram) todos os atuais membros do CA da companhia,
devidamente registrada(s) na Junta Comercial competente.
5. Para as sociedades que tiverem Conselho de Administração (CA), cópia(s) das Ata(s) da(s) Reuniões
do CA (RCA) que elegeu(ram) todos os atuais membros da Diretoria da companhia, devidamente
registrada(s) na Junta Comercial competente.
6. Para as sociedades que não tiverem Conselho de Administração (CA), cópia(s) da(s) Ata(s) da(s)
Assembleia(s) Geral(ais) de Acionistas que elegeu(ram) todos os atuais Diretores da companhia,
devidamente registrada(s) na Junta Comercial competente.
7. Original ou cópia da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial (opcional).
PARA SOCIEDADES LIMITADAS:
1. Cópia do contato social atualizado devidamente registrado na Junta Comercial.
2. Cópia do Acordo de Quotistas, caso exista, ou declaração de que eventual Acordo de Quotistas
existente não interfere no poder de controle do sócio que detém quotas que correspondem à maior
parte do capital social.
3. Cópia do ato de eleição do(s) administrador(es) da sociedade, devidamente registrado na Junta
Comercial, para os casos em que a sociedade seja administrada por pessoa(s) designada em ato em
separado e não no contrato social.
4. Original ou cópia da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial.
PARA OS DEMAIS TIPOS DE SOCIEDADES:
1. Cópia do ato constitutivo atualizado devidamente registrado na Junta Comercial.
2. Cópia do Acordo de Sócios, caso exista, ou declaração de que eventual Acordo de Sócios existente
não interfere no poder de controle do sócio que detém a maior parcela do capital social.
3. Cópia do ato de eleição do(s) administrador(es) da sociedade, devidamente registrado na Junta
Comercial, para os casos em que a sociedade seja administrada por pessoa(s) designada(s) em ato em
separado e não no ato constitutivo.
4. Original ou cópia da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial.
5. Demais documentos que a contratada ou o licitante julgar relevantes para identificar quem são os
sócios e os administradores da sociedade, bem como quais são seus poderes.
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ANEXO B2
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR/IMPEDIMENTO
(PESSOA JURÍDICA)
À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
REF.: OPORTUNIDADE COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

Prezados Senhores,
O Licitante DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui:
1) administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar dos empregados
membros da Comissão de Alienação, Anderson Luiz Polak, Caroline Salgado Zenha
Fernandez, Edjane Santos Alcantara, Elias Alisson Meneses da Silva, Karin Ceroni Malcum,
Manoel Pereira dos Santos Neto; e tampouco dos profissionais que participaram do
processo de avaliação do IMÓVEL, Erlande da Costa Campos Filho, Paulo Renato Monteiro,
Rita de Cássia Almeida Rocha, Sérgio Carvalho Ravanelli;
2) administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar do (a) empregado (a)
detentor(a) de função de confiança que demandou o processo licitatório Igor Coelho
Ferreira de Miranda; e tampouco do empregado detentor de função de confiança que
operacionalizou a licitação, Manoel Pereira dos Santos Neto;
3) administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar de autoridade
hierarquicamente imediatamente superior: ao(à) empregado(a) detentor(a) de função
de confiança que demandou a licitação, Andrea Damiani Maia de Andrade; e tampouco
ao(à) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que operacionalizou a licitação,
Dante de Souza Gondim Júnior;
4) administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar do (a) detentor (a) de
função de confiança responsável pela autorização da licitação, Andrea Damiani Maia de
Andrade e Fábio Alexandre Jacob; e tampouco do(a) detentor(a) de função de confiança
responsável pela assinatura deste processo, Nelson dos Santos Gomes Júnior e Vinícius
de Lima Gonçalves Pinto.

Informar local e data

Assinatura do representante legal
Informar nome, função do representante legal, RG e CPF

Página 18 de 32

OPORTUNIDADE
COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

ANEXO C1
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE
(PESSOA FÍSICA)
À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
REF.: OPORTUNIDADE COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

Prezados Senhores,
O Licitante, em relação às operações, atividades, serviços ou trabalhos de qualquer
forma relacionados a este processo de licitação declara e garante, por meio da presente
que:
1. Não realizou, não ofereceu, não prometeu, nem autorizou, direta ou indiretamente,
bem como se compromete a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar,
direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem,
promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de
qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § §
1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como
de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo,
quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou
qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei
12.846/2013, no Foreign Corrupt Practices Act de 1977 – FCPA ou UK Bribery Act de 2010
– UKBA.
1.1. Está cumprindo e continuará a cumprir com as leis aplicáveis mencionadas no item
1 acima.
1.2 O Licitante leu e concorda com os termos do Código de Conduta Ética e com a Política
de Responsabilidade Social da PETROBRAS e se compromete a cumpri-los em sua
integralidade.
1.3 Caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas, o
Licitante comunicará imediatamente à PETROBRAS.
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2. Exceto se não permitido por questões de sigilo irrenunciável e/ou em decorrência de
lei, o Licitante informará imediatamente à PETROBRAS, por escrito e mediante
comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer
investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos
ilícitos descritos no item 1.
3. O Licitante declara que informou a qualquer pessoa que venha a envolver no processo
de alienação de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como
tomou medidas para que tais pessoas se comprometam a não praticar condutas ou
omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações
contidas neste instrumento ou em responsabilidade para a PETROBRAS.
4. O Licitante responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto
nesta declaração.
5. A presente declaração é regida pela legislação brasileira, ficando eleito o foro da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para resolução de disputas.

Informar local e data

Assinatura do licitante ou representante legal
Informar nome e função do representante legal
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ANEXO C2
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE
(PESSOA JURÍDICA)

À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
REF.: OPORTUNIDADE COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

Prezados Senhores,
A/O informar a razão social e qualificação do licitante, em relação às operações,
atividades, serviços ou trabalhos de qualquer forma relacionados a este processo de
alienação declara e garante, por meio da presente (para os efeitos desta Declaração,
“Grupo” significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica ou a uma empresa,
regularmente constituída ou não, a própria, suas controladas, controladoras e
sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores,
diretores, prepostos, empregados, representantes e agentes, incluindo subcontratados),
que:
1. O Licitante e os membros do seu Grupo não realizaram, não ofereceram, não
prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a
não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente,
qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer
vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou
funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e
parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido
político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento,
oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra
vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei 12.846/2013, no
Foreign Corrupt Practices Act de 1977 – FCPA ou UK Bribery Act de 2010 – UKBA.
1.1. O Licitante e os membros do seu Grupo estão cumprindo e continuarão a cumprir
com as leis aplicáveis mencionadas no item acima.
1.2. O Licitante leu e concorda com os termos do Código de Conduta Ética e com a
Política de Responsabilidade Social da PETROBRAS e se compromete a cumpri-los em sua
integralidade.
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1.3. Caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas, o
Licitante comunicará imediatamente à PETROBRAS.
2. Exceto se não permitido por questões de sigilo irrenunciável e/ou em decorrência de
lei, o licitante informará imediatamente à PETROBRAS, por escrito e mediante
comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer
investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos
ilícitos descritos no item 1.
3. O Licitante declara que informou aos membros do seu Grupo de seu compromisso em
relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se
comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos
compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em
responsabilidade para a PETROBRAS.
3.1. O Licitante responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto
nesta declaração, por si e pelos membros do seu Grupo.
4. A presente declaração é regida pela legislação brasileira, ficando eleito o foro da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para resolução de disputas.
Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar
o Licitante de acordo com seus atos constitutivos.

Informar local e data

Assinatura do representante legal
Informar nome e função do representante legal
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ANEXO D
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
CONSTANTES DO ART.38, INCISOS I AO VIII DA LEI 13.303/2016
(PESSOA JURÍDICA)
À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
REF.: OPORTUNIDADE COMPARTILHADO/CSAD/SPID/SRAI 20/2021

Prezados Senhores,
O Licitante DECLARA, sob as penas da Lei, que:
1. Não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social que seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia
mista contratante;
2. Não se encontra suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;
3. Não foi declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela
unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia
mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
4. Não é constituída por sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
5. Não possui administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea;
6. Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à
sanção;
7. Não possui administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
8. Não possui, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
Informar local e data
Assinatura do representante legal
Informar nome e função do representante legal
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ANEXO E
Matrícula do imóvel
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CARTORIO FERRAIOLO
2~ OFÍCIO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1? CIRCUNSCRIÇÃO
RUA LUIZ CLETO DA ROCHA, 25 • TEL.: 54·0626
COMPETl':NCIA: 1? E 3? DISTRITO DA COMARCA DE RESENDE

RENÉE FERRAIOLO SILVEIRA
OFICIAL DO REGISTRO
LIVRO_ li
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MATRICULA 1 14 84 DATA 12-12-84. IMÔVEL: ÁREA DE TERRAS (desmembrada
da
área com 4.35 1. 804 ,67ms 2 ou seja 435 ha 18 ares e 4 centiares 89,91 alq.)
situado no primeiro destrito da zona rural deste município, com a área de
63, 2 alqueires g eométricos ou ainda 3. 059. 080, 00ms2 ou 305 ha 90 ares e 80
centiares , confrontando por seus diversos lados com terras de Sylvio Filgueiras; com terra s de Edson Duque; com terras de Mário Santos Periquito/
Filho; de Noel Pacheco; d e Moacyr Elisiário Rodrigues;de Armim Hein
com
terras de Jair Marins Santos e com terras da própria vendedora ou quem de
direito. PROPRIETÃRIO: MARY ALECE DE CARVALHO FERREIRA, brasileira, viúva
do lar, Cart. de Ident . n 9013 373720 do M.Ex. de 16-6-77 CPFn9121441930-53,
residente na Travessa St ~ Re re zinha n9 09, Bairro da Tijuca, RJ. REG.ANTE
RIOR: livro 02 n9 de ordem 1-11411. Dou fé . O oficial em exercício:~,f:.
REGISTRO 1-114~4 DATA 12-12-84 . Compra e Venda. TRANSMITENTE: MARY ALICE
DE CARVALHO FERREIRA, acima qualificada. ADQUIRENTE: DINALDO DOS SANTOS ,
brasileiro, técnico agrícola, casado sob o regime da comunhão de bens com
Inês Nemetala dos Santos, professora, Cart . de Ident. n97002143 IPF residentes à R. Manoel Valentim Bastos n9104 ; ARNALDO DOS SANTOS, brasileiro,
odontólogo, casaso com Izilda Maria dos Reis Goiatá Santos, e.de Ident.n9
0492739-1 IPF, CICn9393.825.327-49, r es identes à Rua Abelardo de Oliveira
Barra Mansa; REINALDO DOS SANTOS, brasile i r o, solteiro, bancário 'Cart.de
Ident.n9820 SSP-SP e CICn9602.085.118-49 res i dente na R. Abelardo de Oliveira 202 Barra Mansa; TELMA DOS SANTOS GONÇALVES, brasileira, odontóloga
casada com Antonio Gonçalves Júnior, CICn9790.2 81.878-04 e Cart. de Iden.
n9112406 do SSP-SP, residente na R. Dom Basco 371; ORLANDO DOS SANTOS,bra
sileiro, funcionário casado com Lina Léa Oliveira Santos, e.de Identidade
n9825089-SSP, CICn9301.707.027-15 residente à Av . J oão Barposa de Camargo
s/n9. TITULO: Escritura Pública de Compra e Venda Venda de 12-11-84
do
Cartório de Bananal-SP, tabelião Nely Alves de
Andrade Novais, livro 39,fls.169 à 172. Valor: 30.000.000. Imóvel: Que a prop riedade ora adquirida ficara pertencendo aos adqu irentes na seguinte proporção ao DINALDO
DOS SANTOS, REINALDO DOS SANTOS, TELMA DOS SANTOS GONÇALVES e ORLANDO DOS
SANTOS caberá na área orea adquirid~ 11,24 alq.pára casa u m e ao outorgado ARNALDO DOS SANTOS, caberá 18,24 alq. totalizando os 63,2 alq.que con
tinuará em comum entre os cinco cmompradores e que na área por eles ora
adquirida terá a denominação de "FAZENDA SÃO GERÕNIMO~ Dou fé. o oficial/
em exercício: ~ '

=

/~'

4'

AVERBAÇÃO 2-11484 DATA 12-12-84 "Certifico que conforme Escritura P ública
de 12-11-84 do Cartório da Comarca de Bananal-SP Tabelião Nely Alves
de
Andrade Novais livro 39 fls.169 à 172, o imóvel com 63,2 alq. constante desta matricjla, ora adquirida passará a denominar-se "FAZENDA SÃO GERÔNI
MO". Dou fé. O oficial em exercício:~'.

"
AV-3 - 11.484 - CONSIGNAÇÃO: Conforme registro constante do ato R-1 da matrícula 12.636, foi
desapropriada d imóvel objeto da presente matrícula, faixa de terras com 47.73 l,90m2 em favor da
Petróleo Brasi iro S/A-Petrobrás, sem que tenha sido averbado o remanescente do imóvel. Resende,
201os12003.

V
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AV- 4 - 11 .484 - RETfFICACÃO À MATRÍCULA E AO ATO AV-3: Nos termos do requerimento de
10/1 0/2005, protocolado sob o n. 61.980, em 20/ 10/2005, foi retificado com base nos artigos 212 e 213,
T, a, da Lei 60 J5/73 o registro constante do ato R-1 da matrícula 12.636, tendo em vista que pela
escritura lavrada em 05/ 11/1986 no 2° Oficio de Justiça desta cidade, livro 221, fl. 095, foi constituída e não desapropriada - em favor da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, servidão perpétua de
passagem subterrânea de dutos sobre uma área com 47.730,90m2 • Assim se
, foi retificado o referido
o ato nela praticado, já
registro, com o conseqüente encerramento da matr[cula 12.636, te.
devidamente retificado, sido transportado para a presente a seguir. E
acima retificado, fica
sem efeito a consignação realizada no ato AV-3. Resende, 25/10/2005

R- 5 - 11.484 - TÍTULO: servidão perpétua de passagem subterrânea de dutos. FORMA DO TÍTULO:
escritura do 2° Oficio de Justiça de Resende, livro 221 , fl. 095, de 05/11/1986. VALOR: CzS38.000,00.
ÁREA SERVIENTE: com 47.730,90m2 , que assim se descreve: parte da estaca 32 A-0,00m de
coordenadas N=7 498 344, 905 e E=550 730,245 na divisa das propriedades de Mary Alice de
Carvalho e Dinaldo dos Santos e outros; daí segue, sempre confrontando lateralmente com área
remanescente do mesmo, com rumo 65º00' 58" NW e distância 2 l ,09m até o PI 308 de coordenadas
N= 7 498 353,811 e E=550 711,132; daí segue com rumo 72°54'41 " NE e distância 140,34m até o PI
309 de coordenadas N=498 312,52 e E=550 576,987 daí segue com rumo 89º50' 7" NW e distância
140,94m até a estaca 38A+2,37m de coordenadas N= 7 498 312,977 e E= 550 43~,048 na divisa da
propriedade de Dinaldo dos Santos e outros e de João Luiz Filgueiras. Reinicia no Pl, 31 O de
coordenadas N= 7 498 313, 176 e E=550 370,432 na divisa de João Luiz Filgueiras com Dinaldo dos
Santos e outros, daí segue rumo 79°16'27'' NW e distância 67,71m até o PI 311 de coordenadas N=7
498 325,776 e E=550 303,913, daí segue com rumo 67°57'28" NW e distância l30,88m até o PI 312
de coordenadas N=7 498,894 e E=550 182 599, daí segue com rumo 72º39' 59" NW e distância
152,56m até o PI 313 de coordenadas N=7 498 420,347 e E 550 036,967; daí segue com rumo
55º21 '22"NW e distância 570,45m até o PI 314 de coordenadas N=7 498 744,635 e E=549 567,655,
daí segue com rumo 71º17'57" NW e distância 79,42m até o PI 31 5 de coordenadas N=7 498 770,090
e E=549 492,455; daí segue com rumo 89º01 '15"SW e distância 86,25m até o PI 316 de coordenadas
N= 7 498 768,616 e E= 549 406,208, daí segue com rumo 41 °26 ' 33" NW e distância 177,75m até o PI
317 de coordenadas N=7 498 901,690 e E 549 288,712, segue com o rumo 02º07'27' 'NE e distância
23,64m até a estaca 65V+6,64m de coordenadas N=7 498 925,314 e E=549 289,588 na divisa das
propriedades do DENAE e de Dinaldo dos Santos e outros. Reinicia na estaca 65 + 12,57m de
coordenadas N=7 498 931,240 e E=549 289,808, com área de fonnato irregular de 17 420,9lm2 na
divisa das propriedades do DENAE e de Dinaldo dos Santos e outros; daí segue com rumo 87°52' 33"
NW e distância 15,00m até o ponto de coordenadas N=7 498 931,796 e E= 549 274,818; daí segue,
sempre confrontando lateralmente com área remanescente do mesmo, com rumo 02º07'27" NE e
distância 151 ,86m até o ponto de coordenadas N=7 499 084,553 e E=549 280,447, daí segue rumo
38°15' 51 " NW e distância 73,92m até o ponto de coordenadas N= 7 499 142,592 e E= 549 234,669;
daí segue com rumo 71°30'29" NW e distância 98,70m até o ponto de coordenadas N= 7 499 173,897
e E= 549 141 ,065 na divisa das propriedades de José Mauricio Barcel los e de Dinaldo dos Santos e
outros; daí segue sempre confrontando lateralmente com José Maurício Barcellos, com rumo
46º06'20" NE e distância l 6,96m até o ponto de coordenadas N=7 499 185,653 e E=549 153,284, daí
segue com rumo 54º43'50" NE e distância 4,99m até o ponto de coordenada N=7 499 188,535 e
E=549 157,359; daí segue com rumo 71°39' 14" NW e distância 163, 16m até o ponto de coordenadas
N= 7 499 239,891 e E=549 002,491; daí segue com rumo 80°24'38'8 NW e distância 4,52m até o
ponto de coordenadas N=7 499 240,644 e E= 548 998 034; daí segue com rumo 66°51 '26" NW e
distância 27,75m até o ponto de coordenadas N=7 499 251,550 e E= 548 972 518; daí segue com rumo ·
52°07'48" NW e distância 2,99m até o ponto de coordenadas N= 7 499 253,386 e E=548 970,157; daí
segue com rumo 71°40' 25" NW e distância 42,24m até o ponto de coordenadas N7 499 266,666 e
E=548 930,064; daí segue com rumo 71 °23' 5 l " NW e distância 153,11 m até o ponto de coordenadas
N= 7 499 3 l5,507eE= 548 784,957;daíseguecomrumo79°23' 10" NWedistância57,81matéo
CONTINUA NA FICHA Nfl2
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ponto de coordenadas N=7 499 326,155 e E= 548 728,141; daí segue com rumo 74°47'30" NW e distância
22,55m até o ponto de coordenadas N=7 499 332,069 e E=548 706,383; daí segue com rumo 71º43'54" NW
e distância 30,93m até o ponto de coordenadas N=7 499 341 765 e E= 548 677,O1 O; daí segue com rumo
56º23'55" NW e distância 10.26m até o ponto de coordenadas N=7 499 347,442 e E= 548 668,466; daí segue
sempre confrontando lateralmente com área remanescente do mesmo com rumo 89°52'28" NE e distância
23,lOm até o ponto de coordenadas N= 7 499 347,493 e E=548 691 566; daí segue com rumo 76º55'32'8 SE
e distância 82,77m até o ponto de coordenadas N- 7 499 328,770 e E=548 772 187, daí segue com rumo
86°31 '23" SE e distância 26,33m até o ponto de coordenadas N=7 499 332,65 e E=548 798,234; daí segue
com mmo 71º03'18" SE e distância 102,25m até o ponto de coordenadas N=7 499 299,437 e E= 548
894,942; daí segue com rnmo 65° 10'44" SE e distância 64,48m até o ponto de coordenadas N=7 499
272,367 e E=548 953,469; daí segue com rumo 77º43'42" SE e distância 38,02m até o ponto de coordenadas
N=7 499 264,285 e E= 548 990,624 daí segue com rumo 59°148'03" SE e distância 42,65m até o ponto de
coordenadas N=7 499 242,467 e E= 549 027,275; daí sebrue com rumo 71º58'39" SE e distância 139,l3m até
o ponto de coordenadas N=7 499199, 381eE=549159 569; daí segue com 1umo 71 º30'29" NW e distância
98,20m até o ponto de coordenadas N=7 499 168,196 e &=549 252,683; daí segue com rumo 38º15'51 " SE e
distância 93,96m até o ponto de coordenadas N=7 499 094,422 e E= 549 310,871 ; daí segue com rumo
02º07'27" SW e distância !63,85m até o ponto de coordenadas N=7 498 930,684 e E=549 304,798; daí
segue com rumo 87°52'33" NE e distância 15,00m até o ponto de coordenadas N=7 498 931 ,240 e E= 549
289,808 na divisa das propriedades de Dinaldo dos Santos e outros e D.E.N.A.E, encerrando a presente
descrição. CONDIÇÕES: Fica vedado aos devedores praticar dentro da área de servidão, atos que embaracem
ou causem danos aos dutos, incluídos entre eles os de: a) fazer construções de qualquer natureza mesmo
provisória ou de pequeno porte; b) utilizar explosivos; c) fazer escavações, exceto aquelas destinadas ao
plantio das culturas temporárias ou de pequeno porte e pastos, desde que o façam sem uso de arados, grades
de discos ou quaisquer implementos agricolas que possam prejudicar os revestimentos das tubulações; d)
promover queimadas e/ou acender fogueiras; e) impedir a passagem da expropriante, seus empregados e
prepostos, bem como seus empreiteiros e sub-empreiteiros; f) explorar silvicultura, reflorestamento ou
fruticultura de árvores permanentes ou de grande porte; g) retirar ou danificar sinalizações ou outras
instalações existentes sobre a faixa serviente. Os devedores permanecem com o direito de livre trânsito pela
fai xa, que não será cercada, inclusive com veículos de tração a motor ou animal, podendo utilizar a faixa
servíente para: a) cruzar sobre a tubulação com veículos até 8 toneladas por eixo; b) cruzar sobre a tubulação
com veículos de peso acima de 8 toneladas por eixo, ficando, no entanto, obrigados a colocar pranchões sobre
o trecho da faixa a ser crw..ada, para proteção dos dutos; c) culturas temporárias ou de pequeno porte e pasto,
desde que o faça sem uso de arados ou grades de disco ou quaisquer implementas agrícolas que possam
prejudicar o revestimento das tubulações; d) trafegar ao longo da faixa com veículos leves (carros de passeio
e jeeps). Fica a credora com direito de realizar na faixa serviente os trabalhos de construção, manutenção,
reparação e fiscalização das tubulações, bem como instalar operar e manter serviços complementares de rede
de água, aquecimento, energia, telefonia, ou outros que forem necessários ao bom funcionamento dos dutos;.
DEVEDORES: 1) DTNALDO DOS SANTOS e sua mulher TNÊS NEMETALA DOS SANTOS; 2)
ARNALDO DOS SANTOS e sua mulher IZILDA MAR IA DOS REIS GOTATA SANTOS; 3) REINALDO
DOS SANTOS; 4) TELMA DOS SANTOS GONÇAL S e seu marido ANTON10 GONÇALVES
JÚNIOR; e, 5) ORLANDO DOS SANTOS e sua mulh
A LEA DE OLIVEIRA SANTOS, todos já
qualificados no ato R- 1, na qualidade de atuais prop ários....da "Fazenda São Gerônimo" . CREDORA:
e do Rio de Janeiro na Av. República do Chile,
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, com sede n
65, CNPJ 33.000.167/0001 -01. Resende, 25/10/2005
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R- 6 - 11.484 - TÍTULO: Compra e venda de 22,48/63,2 do imóvel. FORMA DO TÍTULO: Escritura deste
Serviço Notarial, Livro nº296, fls.186/187, de 26/10/2005, protocolada sob o nº62.013, em 26/10/2005.
VALOR: R$10.000,00. TRANSMISSÃO: Confonne declarado no Htulo, ITBI pago através da guia
nº l247/2005, em 24/10/2005. TRANSMITENTES: 1) DINALDO DOS SANTOS, brasileiro, advogado,
inscrito no CIC sob o nº499.997.377-49 e sua mulher lNES NEMETALA DOS SANTOS, brasileira.
professora, inscrita no CIC sob o nº929.552.748-87, casados pelo regime da comunhão bens, antes da Lei
6515/77, residentes e domiciliados na Fazenda São Geronimo, nesta cidade; e, 2) REINALDO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, administrador, inscrito no CIC sob o nº 602.085.118-49, residente e
domiciliado na Fazenda São Geronimo, nesta cidade. ADQUlRENTES: 1) ARNALDO DOS SANTOS,
brasileiro, cirurgião dentista, inscrito no CIC sob o nº 393.825.327-49, casado com Izilda Maria dos Reis
Goiatá Santos, pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6515/77, residentes e domiciliados na Rua
Abelardo de Oliveira, 280/201, Centro, Barra Mansa/RJ; e, 2) TELMA SANTOS GONÇALVES,
brasileira, cirurgiã dentista, inscrita no CIC sob o nº 790.281.878-04, casada com Antonio Gonçalves
Junior, pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 65 15/77, residentes e domiciliados na Rua Dom
Bosco, 371, Vila Paulista, Cruzeiro/SP, (tendo em vista que os adquirentes já possuíam 29,48/63,2 do
isição ora
imóvel, na proporção de 18,24/63,2 para o primeiro e 11 ,24/63,2 para a segunda, com a
reallzada, tornaram-se proprietários de 51 ,96/63,2 do total de 63,2 alqueires da Fazenda Sã
proporção de 29,48/63,2 para o primeiro e 22,48/63,2 para a segunda, em comwn com Orl
que continua possuindo o equivalente a 11,24/63,2 do imóvel). Resende, 27/10/2005 ..~~..,,L----

AV - 7 - 11.484 - ADITAMENTO À MATRÍCULA: Nos termos da escritura mencion a no
precedente, fica aditada a matrícula para constar que o imóvel é portador do CCIR nº51 703
inscrito na Secretaria da Receita Federal sob o n.º NlRF 3.792.894-5. Resende, 27/10/2005

z:

AV - 8 - 11.484 - ÓBITO: Nos termos do requerimento de 04/03/2008, instruído pela certidão de óbito
. expedida, em 02/0111997, pelo Cartório do Registro Civil do lº Distrito da Comarca de Barra Mansa/RJ,
protocolado sob o nº67.640, em 04/03/2008, fica averbado o falecimento, em 02/0111997, de ORLANDO
DOS SANTOS. Resende, 14/03/2008. · CR).l at~~
RKZ60777 PHT
~
~
R - 9 - 11.484 - TÍTULO: Partilha de 11,24/63,20 do imóvel. FORMA DO TITU O: Escntura pública de
inventário e partilha do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Bananal/SP, Livro n°52,
fls.361 /364, de 26/02/2008, protocolada sob o nº67.576, em 26/02/2008. V~OR: R$30.000,00.
TRANSMISSÃO: Guia nº5.42.007710-8, em 24/01 /2008. TRANSMITENTE: ESPOLIO DE ORLANDO
DOS SANTOS, CPF n°301.707.027-15. ADQUIRENTES: 1) UNA LEA DE OLIVEIRA SANTOS,
brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF/MF sob o nº153.419.778-82, residente e domiciliada na Avenida
Bom Jesus n°269, Centro, Bananal/SP; 2) ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, brasileira, solteira, maior,
professora, inscrita no CPF/MF sob o nº189.334.828-81; 3) FREDERICO OLIVEIRA SANTOS,
brasileiro, solteiro maior, universitário, inscrito no CPF/MF sob o nº055.778.237-65; 4) TADEU
OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, universitário, inscrito no CPF/MF sob o nº335.389.78875 todos residentes e domiciliados na Avenida Bom Jesus n"269, Centro, Bananal/SP; e, 5) LIVIA DE
OLIVEIRA SANTOS, brasileira, professora, inscrita no CPF/MF sob o n°250. l l 7.018-08, casada pelo
regime da comunhão parcial de bens, com Jaques Adriane Dias de Moraes, residente e domiciliada no
Bairro Laranjeiras, Bananal/SP. (Na proporção de 5,62/63,20 para a primeira adquirente e 1,405/63,20
- ~~,:,,;..,~
7
para cada um dos demais). Resende, 14/03/2008.
CR).l ato ;c,v·rA..A.. /~

-

RKZ60778 HXK
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SERVIÇO REGISTRAL DO 2° OFÍCIO DE
J USTIÇA DE RESENDE - RJ
1ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE RESENDE - RJ

LIVRO "

2 " - REGISTRO GERAL:

R - 1O - J 1.484 - TÍTULO: Compra e venda (Na proporção de 5,62/63,20 da primeira transm itente e
1,405/63,20 de cada um dos demais). FORMA DO TÍTULO: Escritura do Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Bananal/SP, Livro nº52, fls.387/389, de 10/03/2008 e
escritura de reratificação, lavrada no mesmo Oficio de Notas, em 31/03/2008, Livro nº53, fls. 19/20,
protocoladas sob o nº67. 727, em 17/03/2008. VALOR DECLARADO: R$30.000,00. TRANSMISSÃO:
Conforme declarado no título, o imposto de transmissão " JTBI" foi recolhido pela guia n"2500/2008, em
17/03/2008. TRANSMITENTES: 1) LINA LEA DE OLIVEIRA SANTOS; 2) ADRIANA OLJVEIRA
SANTOS; 3) FREDERICO OLIVEIRA SANTOS; 4) TADEU OLIVEIRA SANTOS; 5) LIVIA DE
OLIVEIRA SANTOS e JAQUES ADRIANE DIAS DE MORAES, já quaJificados no ato R-9.
ADQUIRENTES: 1) TELMA SANTOS GONÇALVES, brasileira, cirurgiã dentista, inscrita no CPF/MF
sob o n"790.28 1.878-04, casada com ANTONIO GONÇALVES JUNIOR, brasileiro, auditor fiscal, pelo
regime da comun hão de bens, antes da vigência da Lei 6515/77, residentes e domiciliados na Rua
Voluntários da Pátria nº88, aptº53, Bloco C, Independência, Taubaté/SP; e, 2) ARNALDO DOS
SANTOS, brasileiro, cirurgião dentista, inscrito no CPF/MF sob o n°393.825.327-49, casado com Izjlda
Maria Dos Reis Goiatá, pelo regime da comunhão de bens, anterior à vigência da Lei 6515/77, residente
e domiciliado na Dr. Abelardo de Oliveira n"280, apt"201 , Centro, Barra Mansa/RI. Resende,
17/04/2008.(R) .1 a!o-ícl">'?~ ~~~
RLI22538 UKK
/
•.
/

A V - 11 - 11.484 - A VERBACÃO DO CPF/MF: Nos termos do requerimento de 31/10/2008, instruído
por cópia autenticada do CPF/MF, protocolados sob o nº69.617, em 31 / 10/2008, fica averbado que
Antonio Gonçalves Junior está inscrito no CPF sob o n"790.3 14.048-53. Resende, 17/ 1112008.

-~~to

RHH29801 HER

AV - 12 - 11.484 - AVERBACÃO DO CPF/MF: Nos termos do requerimento de 31110/2008, instruído
por cópia autenticada do CPF/MF, protocolados sob o nº69.616, em 31110/2008, fica averbado que lzilda
Maria dos Reis Goiata Santos está inscrita no CPF sob o nº054.221 .907-77. Resende, 17/ 11 /2008.
~""'-ffiT: 1 ato

RMH29802 YDP

R - 13 - 11.484 - TÍTULO: Compra e venda. FORMA DO TÍTU LO: Escritura deste Serviço Notarial,
Livro nº3 13, fls.089/09 1, de 3 1/ 10/2008, Distribuição nº I 1.930, protocolada sob o nº69.615, em
31/10/2008. VALOR DECLARADO: R$3.1 67.581 ,44. TRANSMISSÃO : Conforme declarado no título,
o imposto de transmissão "ITBI" foi recolhido pela guia nº3825/2008, em 30/10/2008.
TRANSMITENTES: 1) TELMA SANTOS GONÇALVES e seu marido ANTONIO GONÇALVES
JUNIOR; e, 2) ARNALDO DOS SANTOS e sua mulher IZILDA MARIA DOS REIS GOIATÁ
SANTOS, brasileira, do lar, todos já qualificados no ato R-1 O. ADQUIRENTE: PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A PETROBRAS, sociedade de economia mista, com sede na Av. República do Chile,
65, Centro, ruo de Jane iro/RI, inscrita no CNPJ sob o n°33.000.167/0001-0 l. Resende, 17/I 1/2008.
~..=<R> .1 ato

RHH29803 WRA

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.onr.org.br)-Visualizado em:05/01/2022 15:32:08

R - 14- - 11.4&4 - TITULO·. Penhma. FOFJ~Li\ DO TITULO: Oficio n"OF1.üOS9.00016S-7/2U1S, de
27/C4f2015, e Termo de Penhora e Cotnpronüsso de Depósito de 22/04/2015, ex.pedidos peta 11~ Vara:
Federal, extraído dos autos da Execução Fiscal, Processo n"0032919-48.2Gl5.4.ü2.5101

(201.5.3101032919-6), IDCi\~da pela 1fojffo FHle,rnliFaze.nda NarfonaJ em face de Pett"obras PetroJeo
Brasi1eiro SJA, sendo depositária: l\/ÍÍcaela Dominguez Dutra, proto~olados sob o n"'90..592, em
04/05/2{)15. VMOR: R$2.nt\.19i.994,22. DEVEDOR.:\_: "?ETROLEO BRA.SlLElRO S/ A
PETROBF....ª~S, já. qu?.lifi.(':a.da 110 atx:. R-B . CREDOR-. UNiAO FEDER..l\L/FAZEND.ª~ NACIONAL
Resende_ l4/tí5/2015. EAXG 69490 EKL
~ t:,
PotridoMonlelÍo de Souza
Subslituto - Mal.: 94/ l 0864

AV - 15 - 11A&4 - AVF.1IBAÇÃO DE OFÍCIO: Em fac.e de não teren1 sido ncdhido:-> os -emolun1entoc,
refativos ao registro de penhora, objet!) do ato precedente, seu cancelamento será condicionado ao
recü!bimento devido, salvo se vencida for a Fazenda Pública (Decisão Normativa da Corregedoria Geral
da Justiça (ÍíJ Estado do Rio de Janeiro - Pt·oc. N. 29.682197 e .t'H1."t Noonativo Coa_iurito TJ/CGJ
nº27/2013). Re~~e.ndt\ 14/ 05/2015.
-.J~..-Polrícia Monteirhde Souio
Sulmitu10-t.lot .. 94/1086~

AV - 16 - 11-484 - JNDISPONIBILIDADE: Nos termos do Provimento do CNJ n°39/2014 de
25/07/2014, averba-se a INDISPONIBILIDADE em nome da PETR~O BRASILEIRO SIA
PETROBRAS, CNPJ/.MF n°33.000.167/0001-01, conforme Relatório de nsul1a de Indisponibilidade,
expedido pela CNIB, nº do }XOtocolo 201804. 1812.00461451-' -340, nº do processo
00753003 120065150093, Nome do Processo: Reclamação Tmbaih:ista, Emissor da ordem: Rosemim
Garcia de Ma1os - 6,,. Vara do Trabalho de C.ampinas. A indisponibilidade foi pro
1ada, nesta
Serventia, sob o n"97.479, em 19/04/2018. F.molumentos: Isento. P
- TJERJ Corregedoria Geral da Justiça - Selo de Fiscalização Eletrônico E
1 JVL. Coosnhe a validade
do selo em: https://www3.tiri.jUB.br/si1epublico. Resende, 03/05/2018.

AV - 17 - 11.484 -CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE AVERBADA NO ATO AV-16:
Nos 1eIIDOs do Provimento do CNJ n°39/2014, de 25/07/2014, averba-se a (>roem de Cancelamento
Aprovado na. CNlB - C.ancelamento de Indisponibilidade: 201804.1914~0049
- -210, em
19/04/2018, ex1rakla do processo n"00753003120065150093, Reclamação T
·
- 6ª ara do
Trabalho de Campinas. Pro1oco1o nesta Serventia n"97.516, de 27/04/2018. Fena consulta na
itral
1
Nacional de Indisponibilidade de Bens, na fonna do Provimen1on"29/2015, de l~/05/2015, do .NJ,
C'-6digo Has.h: 5306.30ef.b7fd45fe.21195a37.0lc5.9a95.5fd7.0f73, em 08105/2018. Poder Judi
TJERJ - Corregedoria Geral da Justiça - Selo de Físcaliza.ção Eletrôuíco ECOD 9
. Cotls"blle
a validade do !.'elo em: ht1P.~.;/.ó~Y..W.~.,~m:l~~º-rLaj~.P..~l~ljÇQ. Resende, 08/05/2018.

Continua na f olha
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SERVIÇO REGISTRAL DO 2º OFÍCIO DE
JUSTIÇA DE RESENDE - RJ
1ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE RESENDE - RJ

LIVRO "

2 " -REGISTRO GERAL:

AV - 20 - 11.484 - INDISPONIBILIDADE: Nos termos do Provimento do CNJ 0°39/2014 de
25/07/2014, averba-se a INDISPONIBILIDADE em nome da PEIROLEO BRASILEIRO S.A
PEfROBRAS (PETROBRAS), CNPJ/lVIF n°33.000.167/00~orm e Relatório de Consulta de
Indisponibilidade, expedido pela CNIB, nº do protocolo 202102.1212.Ô1488980-IA-690, nº do processo
00112337620135010004, emissor da ordem: Patrícia Bomfun da Silva Borges - TST - Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ - 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A indisponibilidade foi
protocolada, nesta Serventia, sob o nºl05.332, em 18/02/2021. Poder J aiciário -TJERJ - Corregedoria
Geral da Ju&iça - Selo de Fiscalização Eletrônico EDRB 53
. Consulte a validade do selo em:
https://\o.ww3.titj.jus.br/sitepublico. Resende, 10/03/2021
.
~. . "-..
o 110111~
-

Sub11111110 - ''"' 94/9!7S

AV - 21 - 11.484 -AVERBAÇÃO DE OFÍCIO: Com base no §2º do artigo 523. da Consolidação
Normativa da CGJIRJ. incluído pelo Provimento CGJ nºl0/2017. publicado no D.J.E.R.J. de 01/02/2017
e Comunicado CG 195/2019. os emolwnentos
avet-bação. obieto do ato AV-20. serão p~os ao final
pela parte interessada. observados os valore vigentes à época do pagamento (artigo 38, §2° Lei
3.350/99). Resende, 10/03/2021.

Sub1111u10 - l.lnl 9l/9!7S

Continua no verso
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ÃV - 22 - 11-484 - CA1~C'EL.AMENTO DA PENHORA OBJETO DO ATO R-14: Nos termos do
OFÍCIO ~510006256145 de Oóí l0/2021, da 11~ Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro,
pelo Meritíssimo Juiz Federal, Si1vio Wandedey do Nascimento Lima, protocolado sob o nº108.289 em
16/il/2021, fica cancelada a rnferida penhora Fica sem efe.ito a averbação de oficio objeto do ato AV15. Feita con&11lta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, de resultado negativo, na forma do
Prnvimenionc'29/2015,
de
13/05/2015,
do
C'NJ,
Código
Hash:
e557.c033.e9f6.5e35.2t70.6749.518c.c6fo.3914.8cc0, emitida em 04/0112022. Tendo sido recofüidos os
emolumentos r·elativos ao registro nos termos attigo 523, §1º do Código de Norm~ CGJ/RJ c/c Art.
38 § 2º da Lei 3350/99: Emolumentos (valores em R$): 8.342,42, FETJ: 1.668,48, FUNDPERJ: 417,12,
FUNPERJ: 417,12, FUNARPEN: 333,69, PCVA: 166,59, ISS: 42.5,45, Dist:ribuiçã : 0,00, Total:
ERJ: 5,50,
11.770,87. Emolumentos (valores em R$): 110,10, FETJ: 22,02, FUNDPERJ: 5,50,
F1JNARPEN: 4,40, PCVA: 2,20, ISS: 5,61, Distribuição: 0,00, Total: 155,33. Poder J Oiciário - TJER.J
- Corregedoria Geral da Ju&iiça - Selo de Fiscalização Eletrônico EDZU 7 . ·
W. Consulte a
validade do selo em: https:/h.•J\'\'W3.tjrj.jus.br/sitepublico. Resende, 04/01/2022. ~t'oiro~
AV - 23 - 11.484 - Ciu"\fCELA..\.fENTO DA INDISPONIBilIDADE AVERBADA NO ATO AV-18:
Nos termos do Provimento do CNJ nº39/2014, de 25/07/2014, averba-se a Oniem de Cancelamento
Aprovada na CNIB, extraída do processo nº 0011745-88.2015.5.01.0004. Prntocolo nesta Serventia
n·=108.291 de 16/12/2021. Feita consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, de resultado
negativo, na forma do Provimentonº29/2015, de 13/05/2015, do GNJ, Código Hash:
e557.c033.e9f6.5e35.2f70.6?49.518c.c6fe.3914.?cc0, emitida em 04/01/2022. Enu1l~entoo_ (valores
em R$): 110,10, FETJ: 22,02, FUNDPERJ: 5,)0, FUh'PERJ: 5,50, FUNARPÉN: 4,40, PC\! A: 2,20,
ISS: 5,61, Distribuição: 0,00, Total: 155,33. (Ficando sem efeito a averbaç~o de oficio o ·eto do ato
AV-19). Emolumentos (valores em R$): 121,73, FETJ: 24,34, FUNDPE~: 6,08, F
ERJ: 6,08,
FUNARPEN: 4,86, PCVÃ: 2,20, ISS: 6,19, Distribuição: 0,00, Total: 171,48. Poder Judi "ário - TJERJ
- Cot'regedoria Geral da Justiça - Selo de Fiscalização Eletrônico EDZU 72 "~
r . Con:.11lte a
validade do selo em: b!1P-§;{ú~YWJ_._tjr.i.j~~l!t{$!!;~J?!!\l_lj._ç9_. Resende, 04/0112022. ~ ' (o~to A~ ~
lub1"'"'º - \le1 .. 9;i;nrs "--t--''
AV - 24 - 11.484 - CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE AVERBADA NO ATO AV-20:
Nos termos do Provimento do CNJ n°39/2014, de 25/07/2014, averba-se a Ordem de Cancelamento
Aprovada na CN1B, extraída do processo nº 0011233-76.2013.5.01.0004. Protocolo nesta Serventia
n''108.291 de 16/12/2021. Feita consulta na Cenfral Nacional de Indisponibilidade de B-en:s, .de re&'Ultado
negativo, na forma do Provimenton':;29/2015, de 13/0512015, do CNJ, Códig'o, Hash:
e5S7.c033.e9f6.5e35.2t70.6749.518c.c6fe.3914.8cc0, emitida em 04/01/ 2022_ Isento de reco! imento
das cust~ tendo em vista determinação nos autos do processo. (Fie.ando sem e.feito a aver· ação de
oficio objeto do ato AV-21). Emolumentos (valores em R$): ISTh'TOS. Poder Judiei' · - TJERJ Corregedoria Geral da Ju:.tiça - Selo de Fiscalização Eletrônico EDZU 72 · ·
B. Com'lllte a
v•lidade do selo an: bttps:!lwww3.tjrj.jus.brl•itepublico. Resende, 04/0112022. ~~
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