LEILÃO PRESENCIAL e ON LINE
MARINHA
EDITAL DE VENDA N° 48/2018

8.705L COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO JP-5
BOTE INFLÁVEL “RIO CACHOEIRA”, SR 2.4 EUROFLEX, “RIO DE CONTAS” LANCHA DE
BALIZAMENTO “PAMPO” L200 4x4, REBOQUE CAR. ABERTA, ÔNIBUS FORD 1618,
SANTANA CAMINHÃO VW, VW BT16.170, TOPIC, BLAZER, PALIO WEK MICRO ÔNIBUS,
DUCATO, ÔNIBUS MAXIBUS, SANTANA, UNO MILLE SUCATAS: COLETES SALVA VIDAS,
ELETRO/ELETRÔNICOS, FERROSA, MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO,
VÁLVULAS, MANGOTES, BARREIRAS DE CONTENÇÃO INFORMÁTICA, CAMISAS DE
CILINDRO, CARCAÇA DE TURBO DE MCP, VÁLVULA DE FUNDO, ARMADILHAS
LUMINOSAS, MAPOTECA, MAMÓGRAFO SENOGRAPHE, ESTAÇÃO RADIOGONIMÉTRICA

SEXTA, 18/01/2019, às 10h
Est. dos Bandeirantes, 10.639 – Recreio, Rio de Janeiro/RJ e
www.joaoemilio.com.br
AS VISITAS DE INSPEÇÃO PODERÃO SER AGENDADAS EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO COMERCIAL, PELOS TELEFONES INDICADOS
OBS: A retirada do bem deverá ser agendada após 02 dias corridos da emissão da Nota Fiscal do respectivo bem pelo Leiloeiro; O agendamento para a
retirada dos bens é obrigatório e será realizado, mediante contato com o militar responsável, informado no item 5.0.
ATENÇÃO: A visita é um direito do licitante e lhe é assegurado o acesso a todas as informações necessárias à formulação de seus lances. Os
participantes que exercerem o seu direito de vistoria disporão de melhores condições para avaliar o item. Os participantes que não realizarem a visita
incorrerão em risco típico do seu negócio e não poderão opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida no dia do Leilão.
ORIENTAÇÃO PARA A RETIRADA DO LOTE ARREMATADO
1) Antes de realizar a retirada do lote é obrigatório um contato prévio com a EMGEPRON nos seguintes telefones e nome, caso contrário o
lote não será liberado: JORGE LUIS - (21) 3907-1831; E ALISON/ JOMAR - (21) 3907-1771.
2) Providenciar os documentos estabelecidos no EDITAL do Leilão; e
3) No caso de compra de viatura confirmar se o número do CHASSI na Nota Fiscal confere com o do veículo adquirido quando da retirada
do lote.
4) Para aquisição dos lotes o arrematante deverá apresentar documentos elencados nas condições nº 4 e seguintes.
OBSERVAÇÕES
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE:
1- Apresentar um Plano de desmonte assinado por Engenheiro Responsável com documento timbrado da Empresa Arrematante e
aprovado pela OM;
2 - Realizar a desmontagem integral com remoção de todos os entulhos gerados na operação;
3 – Recuperação da base de alvenaria do tanque seguindo condições a serem apresentada pela OM; e
4- Providenciar e custear mão de obra e todos os equipamentos, materiais de uso coletivo e individual necessários para execução,
desmonte e transporte do material retirado.

AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SÃO EMITIDAS PARA TODOS OS LEILÕES E EM TODAS AS SITUAÇÕES, SENDO
ENVIADA PARA O EMAIL CONSTANTE NO CADASTRO DO ARREMATANTE.
RELAÇÃO DE LOTES
LO
DESCRIÇÃO
LOCAIS DE VISITAS e RETIRADA
TE
1

2

3

4

5

6

COMPOSTO DE 01 CARRETA REBOQUE BASCULANTE - NECESSITANDO REPAROS.
(Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos
elencados nas condições nº 4.1-C, do Edital 46/2018 da EMGEPRON) (LOTE
LOCALIZADO EM LADÁRIO/ MS).
COMPOSTO DE 01 SUCATA DE MICRO-ÔNIBUS – CHASSI 9BWLTJ735MDB31XXX –
PLACA LJC 3919 – ANO1992. (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica
devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018
da EMGEPRON)
COMPOSTO DE 01 SUCATA DE MICRO-ÔNIBUS MERCEDES BENS, CINZA – CHASSI Nº
9BM308304JB796XXX, PLACA – LHH – 1831. (Poderão arrematar esse lote Pessoa
Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do
Edital 48/2018 da EMGEPRON)
COMPOSTO DE 01 SUCATA DE AMBULÂNCIA FIAT DUCATO ANO 2006, BRANCA –
CHASSI 93W245G3372012XXX – PLCA KVV – 1580. (Poderão arrematar esse lote Pessoa
Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do
Edital 48/2018 da EMGEPRON)
COMPOSTO DE UMA CARROCERIA /REBOQUE/CAR ABERTA – ANO 1986 – PLACA LII
3335 – CHASSI SER0917XXX – RENAVAM 304-424390. (Poderão arrematar esse lote
Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº
4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON)
COMPOSTO DE UMA CARROCERIA/S.REBOQUE/TR ANO 1993 – PLACA LHR 0100 –
9ADP12430PM101XXX – RENAVAM 321131606. (Poderão arrematar esse lote Pessoa
Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do
Edital 48/2018 da EMGEPRON)

GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE LADÁRIO - GptFNLa AVENIDA 14 DE MARÇO - S/N° - CENTRO - LADÁRIO - MS - BRASIL 79370-000 – CONTATO: SGT ROZIEL – TEL: (67) 3234-1241; HORÁRIO
COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.

Est. dos Bandeirantes, 10.639 – Recreio, Rio de Janeiro/RJ Tel.: (21)3416-6350 Fax.: (21)3416-6370 www.joaoemilio.com.br

LO
TE
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DESCRIÇÃO
COMPOSTO DE UMA VIATURA CAMINHÃO VW CONT-CAB – ANO 2004 – PLACA LSM
1052 – CHASSI Nº 9BW3R82T55R508XXX – RENAVAN 850150344. (Poderão arrematar
esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas
condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON)
COMPOSTO DE CAMINHÃO VW 16.170 BT – ANO 1993 - PLACA LIN-4353 – CHASSI
9BWYTAGF3PDB04XXX – RENAVAM : 321100891. (Poderão arrematar esse lote Pessoa
Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do
Edital 48/2018 da EMGEPRON)
COMPOSTO DE UMA VIATURA ADM VAN TOPIC DIESEL, ANO 1998 - PLACA LCH 4433 –
CHASSI: KN2FAD2A1WC080XXX – RENAVAM 705448606. (Poderão arrematar esse lote
Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº
4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON)
COMPOSTO DE UMA VIATURA ADM VAN TOPIC DIESEL, ANO 1996 - PLACA LBJ 5429 –
CHASSI: KN2FAD2A1TC062XXX – RENAVAM 6629922016. (Poderão arrematar esse lote
Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº
4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON)
SUCATA ÔNIBUS MAXIBUS URB16210 , ANO 1998 – PLACA LCJ 4577 – CHASSI:
9BWY2TJB7WRB04XXX. (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo
apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018 da
EMGEPRON)
SUCATA VW SANTANA , ANO 1999/2000, PLACA LCT 8188, RENAVAM 718459148,
CHASSI 9BWZZZ327YP002 – COR CINZA. (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/
Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do Edital
48/2018 da EMGEPRON)

BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
CAMIONETA GM/BLASER – ANO 1998 – PLACA LCN 2932 – RENAVAM 00708458017.
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012(Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos
350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 elencados nas condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON)
HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
SUCATA FIAT UNO MILLE – ANO 1995/1996 – PLACA LAJ 0025 - CHASSIBASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
9BD146067S5628 – COR CINZA. (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica
- AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018 350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 da EMGEPRON)
HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
ÔNIBUS FORD/B MOD. 1618 – ANO 1996/1997 – PLACA LBM 9865 – COR CINZA BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO – BAMRJ
RENAVAM 00668168935 – CHASSI 9BFYTARBXTDB59XXX. (Poderão arrematar esse lote - AV. BRASIL - 10500 - OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 21012Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº
350 – CONTATO: SG COUTINHO ou SG LIZIAS - TEL (21) 2101-0736 4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON)
HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
COMPOSTO DE 13 COLETES SALVA VIDAS INFLÁVEIS DE CINTURA COM LAUDO DE
FRAGATA RADEMAKER - PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO - S/N° - ILHA DAS
CONDENAÇÃO. (Somente poderao arrematar esse lote Pessoas Jurídicas devendo
COBRAS - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ – 20091-000, CONTATO: C.
apresentar documentos elencados nas condicoes nº 4.1 - D do Edital 048/2018 da
TEN.COBO, TEL: (21) 2189-6328 / 6329; HORÁRIO COMERCIAL DE
EMGEPRON)
08:00H ÀS 16:00H.
COMPOSTO DE 01 VIATURA ADM PALIO WEEKEND – (NECESSITANDO REPARO) – PLACA
HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO - HNLa; AVENIDA 14 DE MARÇO - S/N° HQH-5836 – RENAVAM 00691476500 – 1997/1998 - CHASSI 9BD178837V0527XXX.
(Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos - CENTRO - LADÁRIO - MS - BRASIL – 79370-000; CONTATO: TEL. (67)
3234-1211/1223 – 1°SG-CA ROGÉRIO; HORÁRIO COMERCIAL DE:
elencados nas condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON) (LOTE
08:00H ÀS 16:00H.
LOCALIZADO EM LADÁRIO/ MS).

COMPOSTO DE 01 VTR VW SANTANA CONFORTLINE (NECESSITANDO REPARO), ANO
2006, GASOLINA, PLACA KJT-7264, CHASSI 9BWACO3X86P002XXX / RENAVAM
18 891103651. (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar
documentos elencados nas condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON) (LOTE
LOCALIZADO EM LADÁRIO/ MS).
COMPOSTO DE 8705 LITROS DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO – JP-5. (Somente poderao
19 arrematar esse lote Pessoas Jurídicas devendo apresentar documentos elencados nas
condicoes nº 4.1 - G do Edital 048/2018 da EMGEPRON)
LOTE COMPOSTO DE 01 BOTE INFLÁVEL COM 4,5 M (RIO CACHOEIRA) S/ MOTOR
(NECESSITANDO REPAROS). (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica

20 devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-C, do Edital 48/2018

21

22

23

24

LOCAIS DE VISITAS e RETIRADA

da EMGEPRON) (LOTE LOCALIZADO EM ILHÉUS/ BA).
LOTE COMPOSTO DE 01 BOTE INFLÁVEL SR 2.4 EUROFLEX PVC FUNDO RÍGIDO EM
FIBRA COM QUILHA EM V S/ MOTOR (NECESSITANDO REPAROS). (Poderão arrematar
esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas
condições nº 4.1-C, do Edital 48/2018 da EMGEPRON) (LOTE LOCALIZADO EM ILHÉUS/
BA).
LOTE COMPOSTO DE 01 BOTE INFLÁVEL AD 4,5 SR C/ KIT DIREÇÃO (RIO DE CONTAS) S/
MOTOR (NECESSITANDO REPAROS). (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/
Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-C, do Edital
48/2018 da EMGEPRON) (LOTE LOCALIZADO EM ILHÉUS/ BA).
LOTE ÚNICO COMPOSTO DE SEIS ARMADILHAS LUMINOSAS PARA INSETOS VOADORES
E UMA MAPOTECA (NECESSITANDO REPAROS). (Poderão arrematar esse lote Pessoa
Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-C, do
Edital 48/2018 da EMGEPRON) (LOTE LOCALIZADO EM SÃO PAULO/ SP).
COMPOSTO DE 01 VIATURA L200 4X4, CAB DUPLA, DIESEL, CINZA , ANO/MODELO
96/96 – CHASSI JMYJNK140TPOO1102XXX – RENAVAM 00540101427. (Poderão
arrematar esse lote Pessoa Fisica/ Jurídica devendo apresentar documentos elencados
nas condições nº 4.1-F, do Edital 48/2018 da EMGEPRON) (LOTE LOCALIZADO EM RIO
GRANDE/ RS).

HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - HNRe - AV. CRUZ CABUGÁ - 1200 - SANTO AMARO - RECIFE - PE - BRASIL – 50040-000; CONTATO: TEL.
(081) 3036-9035 SO-MO MUNIZ; HORÁRIO COMERCIAL DE: 08:00H ÀS
16:00H.
NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO AMAZONAS - NPaOcAmazonas - PRAÇA
BARÃO DE LADÁRIO - S/N° - ILHA DAS COBRAS - RIO DE JANEIRO - RJ Contato: Tenente . ROBSON, Tel: (21) 2189-1415; HORÁRIO
COMERCIAL DE: 08:00H ÀS 16:00H.
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHÉUS - RUA MAJOR
HOMEM DEL REY - 217 - CIDADE NOVA - ILHÉUS - BA - CONTATO: 1º SG
BATISTA - TEL: (73) 3222- 5100 e 5106; HORÁRIO COMERCIAL DE
08:00H ÀS 16:00H.
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHÉUS - RUA MAJOR
HOMEM DEL REY - 217 - CIDADE NOVA - ILHÉUS - BA - CONTATO: 1º SG
BATISTA - TEL: (73) 3222- 5100 e 5106; HORÁRIO COMERCIAL DE
08:00H ÀS 16:00H.
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHÉUS - RUA MAJOR
HOMEM DEL REY - 217 - CIDADE NOVA - ILHÉUS - BA - CONTATO: 1º SG
BATISTA - TEL: (73) 3222- 5100 e 5106; HORÁRIO COMERCIAL DE
08:00H ÀS 16:00H.
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO – Av. Professor
Lineu Prestes, 2468 – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo - SP –
CEP.: 05.508-000 – Contato: CT. Marcelo / Sub. Oficial Edson - Tel. :
(11) 3817-7718; HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
LOCALIZADO NA ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE – ENRG - AV.
HONÓRIO BICALHO - S/N° - ANTIGO PORTÃO 9 - CENTRO - RIO
GRANDE - RS - 96201-230 – CONTATO: SG FRANKLIN - TEL: (53) –32336325 - HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H.
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INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALTE PAULO MOREIRA - IEAPM - RUA
LOTE ÚNICO COMPOSTO DE SUCATAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MÓVEIS,
KIOTO - 253 - PRAIA DOS ANJOS - ARRAIAL DO CABO - RIO DE JANEIRO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MATERIAIS FERROSOS. (Somente poderao arrematar esse
- RJ - BRASIL - 28930-000 CONTATO: TEL. (22) 2622-9037/9062 1º TEN
25
lote Pessoas Jurídicas devendo apresentar documentos elencados nas condicoes nº 4.1
(RM2- EN) LUANNA ABREU; HORÁRIO COMERCIAL DE: 08:00H ÀS
- E do Edital 048/2018 da EMGEPRON)
16:00H.
LOTE ÚNICO - COMPOSTO POR SUCATAS DIVERSAS DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL - COM8ºDN; RUA SENA
CENTRAL “FAN COIL”, COMPRESSORES E SISTEMA DE RESFRIAMENTO. (Somente
MADUREIRA - 1055 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO - SP - BRASIL 26 poderao arrematar esse lote Pessoas Jurídicas devendo apresentar documentos
04022-002 ; CONTATO TEL.: (11) 5080-4751 CAPITÃO TENENTE ABNER;
elencados nas condicoes nº 4.1 - E do Edital 048/2018 da EMGEPRON) (LOTE
HORÁRIO COMERCIAL DE: 08:00H ÀS 16:00H.
LOCALIZADO EM SÃO PAULO/ SP).
LOTE ÚNICO – COMPOSTO DE SUCATA MISTA, VÁLVULAS METÁLICAS, PEÇAS DE
DEPOSITO DE COMBUSTÍVEL - DEPCMRJ - PRAIA DA BICA - 1361 METAL, PEÇAS DE PLÁSTICO, MANGOTES , BARREIRAS DE CONTENÇÃO E POSTES.
JARDIM GUANABARA - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ 27
(Somente poderao arrematar esse lote Pessoas Jurídicas devendo apresentar
Militar de contato: Ten. Cândido – (21) 2126 - 5970; HORÁRIO
documentos elencados nas condicoes nº 4.1 - E do Edital 048/2018 da EMGEPRON)
COMERCIAL DE: 08:00H ÀS 16:00H.
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - PNNSG -RUA
VENDA DE 01 MAMÓGRAFO SENOGRAPHE 600T (NECESSITANDO REPARO). (Somente
CONDE DE BONFIM - 54 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ – 20520-053.
28 poderao arrematar esse lote Pessoas Jurídicas devendo apresentar documentos
CONTATO: CT PAULA MARTINS; SG BOECHAT; SIMÕES – TEL: (21)
elencados nas condicoes nº 4.1 - D do Edital 048/2018 da EMGEPRON)
2566-1232 /1356 - HORÁRIO COMERCIAL DE 08:00H ÀS 16:00H.
LOTE ÚNICO – COMPOSTO DE SUCATAS MISTAS (DE MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA ,
CASA DO MARINHEIRO. CMN; AV. BRASIL - 10.592 - - PENHA - RIO DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE ESCRITÓRIO). (Somente poderao arrematar esse lote JANEIRO - RJ - BRASIL – 21012-350; CONTATO TEL.:(21) 2101-0976 SO 29
Pessoas Jurídicas devendo apresentar documentos elencados nas condicoes nº 4.1 - E RM1-PL ALMEIDA E 2SG-MR CANDIDO; HORÁRIO COMERCIAL DE:
do Edital 048/2018 da EMGEPRON)
08:00H ÀS 16:00H.
LOTE ÚNICO COMPOSTO DE SUCATA MISTA, 01 FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS CONSUL;01 SWITCH 3COM MODELO SUPERSTACK II; 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTU TIPO
JANELA SPRINGER; 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU SAMSUNG; 10
NITERÓI/RJ - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS GRNHID - RUA BARÃO DE JACEGUAI S/Nº - PONTA DA ARMAÇÃO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO AVARIADAS; - 08 CAMISAS DE CILINDRO DO MCP DO
30
NITERÓI/RJ - Resp.: SO Daniel , SG Nóbrega - Tel : 2189-3366; HORÁRIO
NAPOCARONGEL; 01 VÁLVULA DE FUNDO C/ CONEXÃO; 01 CARCAÇA DE TURBO DO
COMERCIAL DE: 08:00H ÀS 16:00H.
MCP DO NHOAVALLE; E 01 FORNO MICROONDAS ELECTROLUX. (Somente poderao
arrematar esse lote Pessoas Jurídicas devendo apresentar documentos elencados nas
condicoes nº 4.1 - E do Edital 048/2018 da EMGEPRON)
LOTE ÚNICO - COMPOSTO DE 01 ''LANCHA DE BALIZAMENTO COSTEIRA DENOMINADA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO "PAMPO" (NECESSITANDO REPARO). (Poderão arrematar esse lote Pessoa Fisica/
DelSSebastiao - RUA DR. ALTINO ARANTES - 544 -CENTRO - SÃO
31 Jurídica devendo apresentar documentos elencados nas condições nº 4.1-C, do Edital SEBASTIÃO - SP - BRASIL – 11600-000; CONTATO TEL.:(12) 3892-150
48/2018 da EMGEPRON) (LOTE LOCALIZADO EM SÃO SEBASTIÃO/ SP).
2ºSG LISANDRO; HORÁRIO COMERCIAL DE: 08:00H ÀS 16:00H.

CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO ON LINE DE EQUIPAMENTOS, SUCATAS, MÁQUINAS e VEÍCULOS
EMGEPRON/MARINHA Edital Nº 48/2018.
Este Edital poderá ser obtido no site www.joaoemilio.com.br e na Estrada dos Bandeirantes, 10.639 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de
Janeiro/RJ, Auditório do Leiloeiro, onde os leilões serão realizados e nas unidades onde se encontram os lotes para visitas e retirada –
onde estará afixado no local de costume. O leilão será realizado no site www.joaoemilio.com.br e na Estrada dos Bandeirantes, 10.639 –
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, Auditório do Leiloeiro, no dia 18/01/18, com início às 10h.
Poderão participar dos leilões presenciais e online pessoas físicas ou jurídicas que 1 – não estejam impedidas de participar deste leilão, 2
– não estejam em processo de falência, recuperação judicial, concordata, insolvência, 3 – não estejam em processo de dissolução ou
liquidação, 4 – não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a União ou com a Administração Pública Federal,
especialmente com o COMITENTE VENDEDOR por qualquer razão, 5 – que sejam estrangeiras que não funcionem no país. Todos os
participantes deverão apresentar, se pessoa física: cópias de identidade, CPF e comprovante de residência, se pessoa jurídica: cópias do
contrato social, CNPJ, e identidade, CPF do representante da pessoa jurídica. As cópias dos documentos deverão ser apresentadas no
auditório dos leilões, antes dos leilões ou remetidas ao escritório do leiloeiro, na Est. dos Bandeirantes, 10.639 – Recreio dos
Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22783-116, A/C CADASTRAMENTO ou para o email faleconosco@joaoemilio.com.br, com 48h de
antecedência, para habilitação de lances online.
O site oficial http://www.joaoemilio.com.br admite o oferecimento de lance on-line. Não há nenhum custo para o usuário ofertar lances no
“site” do Leiloeiro. Para lances através do site www.joaoemilio.com.br, o interessado deverá efetuar seu cadastramento prévio, remetendo
ao escritório do leiloeiro, na Est. dos Bandeirantes, 10.639 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22783-111, A/C
CADASTRAMENTO ou ao email faleconosco@joaoemilio.com.br, se pessoa física: cópias de identidade, CPF e comprovante de
residência, se pessoa jurídica: cópias do contrato social, CNPJ, e identidade, CPF do representante, para pessoa jurídica, além de firmar
o aceite das condições de uso do site e condições do leilão. Após este cadastro, os interessados terão seu “login” e “senha” liberados
para uso do site e lances no presente leilão
INFORMAÇÕES:
1 - 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 produto adquirido por força deste edital, neste ato declarando
conhecer e obrigando-se a cumprir, isentando o COMITENTE VENDEDOR de todo e qualquer vínculo de solidariedade. Os elementos,
esclarecimentos e informações, poderão ser obtidos junto ao leiloeiro através do email faleconosco@joaoemilio.com.br.
2 - A procedência e evicção de direitos dos bens deste leilão, são de inteira e exclusiva responsabilidade dos Comitentes Vendedores,
sendo o Leiloeiro um mero mandatário, que não se enquadram na condição de fornecedores ou comerciantes, ficando eximidos de
eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos - ocultos ou não, conforme art. 1.102 do Cód. Civil Brasileiro, como também por
indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras, em qualquer hipótese ou natureza.
3 - A participação dos interessados no leilão implica pleno conhecimento e aceitação das condições de uso do site e destas condições e
características dos bens vendidos, as quais são conhecidas por todos, conforme disposto no artigo 3º da lei de introdução ao Cód. Civil
Brasileiro. Ao sinalizar, o arrematante declara para todos os fins e efeitos que no dia aberto para visitação, examinou detidamente o
bem arrematado e teve ampla oportunidade de contar com a assessoria de técnicos de sua confiança e obriga-se a acatar, de forma
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definitiva e irrecorrível as condições de aquisição impressas no catálogo, lidas e anunciadas no leilão e publicadas no site
www.joaoemilio.com.br.
4 - A comunicação é realizada através de e-mails (notificações, avisos, comunicados, informação de arremate de lote ou de lotes em
condicional, resgate de senha, etc.). A fim de que essa comunicação se realize é necessário que o domínio joaoemilio.com.br esteja
adicionada à lista de endereços confiáveis, se o seu computador e provedor de e-mail possuir filtro ANTI-SPAM. Verifique tais
procedimentos com seu provedor e e-mail.
VISITAS:
5 - A visita prévia é um direito do licitante e lhe é assegurado o acesso a todas as informações necessárias a formulação de seus lances.
Os participantes que exercerem o seu direito de vistoria disporão de melhores condições para avaliar o item. Os participantes que não
realizarem a visita prévia incorrerão em risco típico do seu negócio e não poderão opô-lo contra a Administração para eximir-se de
qualquer obrigação assumida no dia do Leilão. Os lotes serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem teste e
sem garantia e estarão em exposição, disponíveis para inspeção em horário comercial, das 9 às 11h e das 13 às 16h. A vistoria
prévia dos bens é obrigatória. A dispensa da visitação obrigatória pelo licitante interessado implicará no entendimento de que conhece
os bens, sua condição de conservação e de armazenagem, inclusive dimensionando todas as necessidades e dificuldades para
retirada e transporte – que estarão por sua conta e responsabilidade. Os bens estão sendo vendidos “como estão e onde estão”.
6 - Por ocasião da visita, da realização do leilão e da retirada do material, por medida de segurança, as pessoas deverão estar calçadas
com sapatos de couro e não será permitido o ingresso nas dependências do COMITENTE VENDEDOR usando calção, bermuda, tênis,
sandália, chinelo, sem camisa. Em hipótese alguma será permitido o acesso às dependências do COMITENTE VENDEDOR portando
arma de qualquer tipo, máquinas fotográficas, câmeras filmadoras, registradores de voz, qualquer equipamento eletrônico. Nas visitas
bem como na desmontagem e retirada dos materiais, torna-se imperiosamente obrigatório que os envolvidos cumpram as normas de
higiene e segurança padronizadas nas dependências do COMITENTE VENDEDOR que se isenta de qualquer responsabilidade de
eventual acidente durante os dias de visitação, realização do leilão, desmontagem e retirada dos materiais adquiridos.
7 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, correndo por conta dos Arrematantes todas as despesas e
outros encargos decorrentes da desmontagem, corte, carregamento, pesagem e transporte dos bens arrematados, conforme o caso. O
COMITENTE VENDEDOR não fornecerá nenhuma estrutura para a realização da retirada dos bens arrematados.
8 - Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, bem como não serão aceitas desistências.
9 - Recomenda-se que os interessados examinem os lotes antes do pregão, reservando-se o direito de trazer seus peritos.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
O valor lance ofertado será fixo e irreajustável, correspondendo exclusivamente ao valor proposto para o arremate do lote, não
estando incluso neste valor ofertado, a comissão do leiloeiro, impostos, taxas ou qualquer despesa necessária a retirada final
dos lotes.
10 - No ato da arrematação o comprador fará o pagamento na moeda corrente do país em Reais, em cheque nominal ao Leiloeiro ou a
quem este indicar, depósito em conta ou transferência bancária, não se aceitando pagamentos condicionais, variantes, opcionais aos
de moeda corrente nacional, o depósito deverá ser realizado conforme condição 7.1 do edital da Marinha como segue – O
pagamento, de natureza à vista, será efetuado à EMGEPRON, por meio do leiloeiro, no ato da arrematação. O valor total da
arrematação acrescido de 5% sobre a arrematação de comissão ao leiloeiro, ICMS correspondente, mais taxa administrativa, nos
seguintes valores: R$30,00 por lote arrematado de valor até R$499,99; R$80,00 por lote arrematado de valor entre R$500,00 e
R$999,99; R$150,00 por lote arrematado de valor entre R$1.000,00 e R$4.999,99; R$ 300,00 por lote arrematado de valor entre
R$5.000,00 e R$9.999,99; R$500,00 por lote arrematado de valor entre R$10.000,00 e R$29.999,99; R$750,00 por lote arrematado de
valor entre R$30.000,00 até R$ 49.999,99; R$1.000,00 por lote arrematado de valor entre R$50.000,00 e R$74.999,99; R$2.000,00 por
lote arrematado de valor acima de R$75.000,00. Os valores acrescidos à importância da arrematação não estão incluídos no valor do
lance. Os cheques recebidos fora da praça do Rio de Janeiro, deverão ser substituídos por depósito bancário na conta fornecida, até as
16h do dia útil imediatamente seguinte à data do leilão. Nos lances ofertados e vencedores “on line” o arrematante deverá cumprir os
prazos constantes deste edital. Caso o pagamento não seja realizado no prazo estabelecido em edital a venda será cancelada e o login
bloqueado para compras no site do leiloeiro e o mesmo só será desbloqueado mediante ao pagamento da multa no valor de 20% sobre
o valor da arrematação.
11 - No caso do cheque dado em pagamento ser sustado, devolvido por insuficiência de fundos ou divergência de assinatura, além de
ficar desfeita a venda, o arrematante perderá o direito a importância paga a título de comissão ao Leiloeiro e pagará multa de 20%
sobre o valor da arrematação, cobrada por via executiva, como dívida líquida e certa, nos termos do Art.580 e seguintes do C.P.C.,
corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes e do processo criminal (Art.171
do C.Penal).
12 - Todos os encargos decorrentes da venda, transporte, desmontagem, seguros, embalagem, logística, segurança de pessoal,
equipamentos,tributos, impostos, taxas, tarifas, despesas alfandegárias, ou despesas que incidam direta ou indiretamente ou a incidir
sobre o arremate, a retirada e o transporte dos bens, correrão exclusivamente por conta dos Arrematantes, sem quaisquer ônus para o
COMITENTE VENDEDOR ou para o Leiloeiro e deverão ser recolhidos antes do início da entrega dos bens.
13 - O valor de ICMS e demais tributos, assim como quaisquer excedentes dos lotes arrematados, que sejam devidos em decorrência
direta ou indireta da venda, não estão inclusos nos preços das arrematações e deverão ser pagos em cheque, como previsto no item 9.
RETIRADA
14 – A retirada dos bens arrematados é de exclusiva responsabilidade do arrematante, a ser realizada pelo próprio ou pessoa por ele
expressamente autorizada, após a compensação dos valores recebidos e agendamento com o responsável local. O arrematante
obriga-se a retirar totalmente o bem arrematado do local onde se encontra no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data
de emissão de Nota Fiscal pelo leiloeiro. O arrematante deverá agendar data para retirada dos lotes arrematados com o responsável
local de cada lote (citados neste catálogo), com prazo de 2 (DOIS) dias corridos da emissão da Nota Fiscal do respectivo bem pelo
Leiloeiro para a retirada do lote. Os materiais arrematados só serão retirados pelo próprio comprador ou pessoa por ele autorizada por
escrito, mediante a apresentação da primeira via da Nota de Venda do leiloeiro. Todas as tratativas para a retirada dos bens adquiridos
deverão ser feitas diretamente pelo Arrematante junto ao COMITENTE. Eventuais alterações na programação de carregamentos
deverão ser feitas com, pelo menos, 48h de antecedência com o COMITENTE.
Não será permitida a seleção de materiais nos lotes no ato da retirada, o COMITENTE VENDEDOR direcionará a retirada, pelo método
UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair) não sendo permitida a recusa no carregamento de partes dos lotes. Poderão existir lotes que
estejam em locais distintos de carregamento, ficando, neste caso, a critério do COMITENTE VENDEDOR definir o local que deve ser
carregado em primeiro lugar.
15 - Cada Arrematante deverá indicar um representante para acompanhar os trabalhos de entrega dos bens arrematados e dimencionar.
adequadamente as necessidades e dificuldades para a retirada dos bens.
16 – O Arrematante deverá providenciar a retirada do material no prazo de 10 (DEZ) dias, a partir da data de início estabelecida pelo
COMITENTE VENDEDOR, podendo este prazo ser prorrogado pelo Comitente Vendedor, segundo seu exclusivo critério, conveniência,
em função de suas necessidades operacionais, mediante solicitação formal e justificativa a serem apresentadas pelo Arrematante. As
retiradas ocorrerão única e exclusivamente por conta e responsabilidade do arrematante.
17 - Ultrapassado o prazo de retirada, o arrematante perderá automaticamente o direito sobre os bens / lotes arrematados e não
retirados, bem como sobre os valores pagos, podendo o COMITENTE VENDEDOR, pelo abandono, dar aos lotes arrematados e não
retirados o destino que lhe convier."
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18 - Toda documentação relativa a retirada dos bens, será emitida em nome do Arrematante, não se admitindo, em hipótese alguma, a
interferência de terceiros ou troca de nomes.
19 - O Arrematante deverá cumprir, sem ônus para o COMITENTE VENDEDOR 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 o
COMITENTE VENDEDOR, o direito de fiscalizar a observância dessas normas e, de imediato, paralisar o procedimento caso não haja
o cumprimento desta exigência.
VENDA CONDICIONAL:
20 – Não há.
DOCUMENTOS:
21 - Documento de veículo vendido será regularizado pelo arrematante em até 30 dias após a entrega da documentação do leiloeiro à
EMGEPRON.
22 - Obriga-se o arrematante a proceder junto ao órgão competente à mudança de nome no Registro de Trânsito, fazendo a transferência
da titularidade do veículo arrematado no prazo máximo legal de 30 dias, após a data de fechamento do CRV e serão de sua
responsabilidade cumprir todas as exigências legais como vistoria do veículo, chassis, motor, baixa de furto e restrições, pagar a multa
de averbação no valor de R$127,69, mesmo sendo anterior à data do leilão, apresentar certificado de segurança veicular, laudo de
vistoria do Inmetro (no caso de veículos de Seguradora), certidões ou qualquer outra providência necessária, não podendo circular com
o veículo ou passar a terceiros, sem estar com os documentos de titularidade devidamente transferidos para o seu nome, não havendo
como conceber responsabilidade à Empresa/Vendedora (art. 675 Cód. Civil). Eventuais débitos de IPVA, multas, DPVAT e taxas
anteriores à data do leilão não serão reembolsados pelo Comitente Vendedor, será de responsabilidade do arrematante sua liquidação.
Alguns veículos podem estar emplacados em outros estados, com placas trocadas ou sem placas. O “desbloqueio” dos CRV’s correrá
por conta e responsabilidade do arrematante.
23 - Nas aquisições de veículos blindados o arrematante deverá não possuir antecedentes criminais, obter a autorização/cadastro no
Departamento de Polícia Civil do Estado/Divisão de Produtos Controlados ou junto ao Exército (caso não haja o 1° registro do veículo),
realizar a recertificação da blindagem em empresas autorizadas pelo Exército, sendo de inteira responsabilidade deste arrematante
todos os procedimentos e custos inerentes, necessários para a regularização do veículo. Os Comitentes Vendedores e o leiloeiro não
se responsabilizam pela empresa que efetuou a blindagem, pelo nível de segurança e nem pelo atual estado dessa blindagem,
cabendo aos interessados analisar e vistoriar o veículo com técnicos da área e de sua confiança. É responsabilidade exclusiva dos
Comitentes Vendedores o preenchimento, assinatura e entrega dos documentos de transferência dos veículos em até 30 dias úteis,
salvo, em casos de existência de bloqueios, restrições ou outras situações intempestivas, não sendo o leiloeiro solidário ou
corresponsável pelo preenchimento ou pela mencionada entrega, já que não é proprietário dos bens. Os documentos dos veículos e
notas de venda da Seguradora, serão entregues em aproximadamente 30 dias úteis.
DISPOSIÇÕES GERAIS
24 - A NOTA DE VENDA deverá ser feita unicamente em nome do Arrematante, comprometendo-se o mesmo a fornecer ao Leiloeiro no
ato da arrematação ou em cadastro no site www.joaoemilio.com.br: NOME, ENDEREÇO, RG/IE, CPF/CNPJ, que deverão constar da
NOTA DE VENDA, não podendo, em hipótese alguma o nome dos compradores serem trocados, ficando vedada ao Arrematante
qualquer negociação com terceiros, antes da retirada dos bens arrematados das dependências do COMITENTE VENDEDOR.
25 – No site, para cada lote haverá um valor inicial e um valor para incremento nos lances. O valor inicial não será o preço mínimo para a
alienação do bem. Nada obsta que o licitante oferte mais de um lance para o mesmo bem, no entanto prevalecerá sempre o maior valor
ofertado. Durante a realização do leilão haverá, concomitantemente, o recebimento de lances on-line e presencial, todos competirão
com igualdade de condições, sempre prevalecendo o lance daquele que oferecer o maior valor. Os lotes terão horário previsto de
fechamento (relógio disponível na janela do leilão on-line), sendo certo que, caso o leiloeiro receba algum lance no último minuto do
fechamento do lote, o horário (do fechamento) será prorrogado em mais um minuto, 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.
26 – O leiloeiro não se responsabiliza por falhas no funcionamento do computador dos interessados, instabilidade de conexão na internet,
incompatibilidade de software no computador dos interessados. Não assume responsabilidade pelo funcionamento da internet no local
do leilão que pode variar ou ter falhas na conexão. O participante isenta ao leiloeiro por quaisquer problemas decorrentes dos
servidores, tanto do usuário como do site do leilão no atraso de envio de infomarção e lances, que acarretem desencontro de dados,
informações errôneas ou indevidas.
27 – O COMITENTE VENDEDOR, a seu exclusivo critério, poderá reunir, desmembrar, cancelar, anular, adiar, no todo ou em parte o
leilão.
28 - Para os materiais vendidos a peso, as quantidades mencionadas no catálogo do leilão são estimadas, para orientação dos
arrematantes. Se a quantidade estimada for superior a quantidade real embarcada e não havendo condições de reposição do material
em falta, o COMITENTE VENDEDOR devolverá ao arrematante o seu saldo credor, sem juros e sem correção, devendo o arrematante
informar ao COMITENTE VENDEDOR o CNPJ, nome do banco, endereço, agência, número da conta bancária, praça e CEP para
transferência do crédito devido. Quando a quantidade estimada for inferior a quantidade real, o COMITENTE VENDEDOR cobrará o
correspondente a diferença da quantidade pesada, pelo mesmo valor arrematado no lote e, incluindo-se a comissão do leiloeiro e
impostos.
29 - Eventuais erros ou omissão nos catálogos serão corrigidos pelo Leiloeiro, no ato da realização do leilão e prevalecerão sobre o
mesmo. A palavra do Leiloeiro no decorrer do Leilão está credenciada a alterar, corrigir ou completar estas condições ou informações
da característica dos lotes
30 - A participação dos interessados no leilão implica pleno conhecimento e aceitação destas condições e características dos bens
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.
31 - As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal nº 21.981 de 19/10/32, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
32 - Corre por conta e responsabilidade exclusiva do arrematante todo e qualquer imposto, taxa, tarifa ou despesa que incida ou que
venha a incidir sobre os bens arrematados.
33 - Não poderá o arrematante pretender qualquer indenização ou alegar desistência após a retirada do lote do local onde se encontra,
bem como reembolso por eventuais consertos realizados.
34 - O vídeo e/ou foto exibidos no site ou durante o leilão são meramente ilustrativos e não representam o estado e quantidade real dos
bens.
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35 - Não será permitida a entrada de armas de fogo: Decreto 5.123, de 01/07/2004 - "Art. 26. O titular de porte de arma de fogo para
defesa pessoal concedido nos termos do art. 10 da Lei nº 10.826, de 2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar
ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes ou outros locais onde haja aglomeração de
pessoas, em virtude de eventos de qualquer natureza”.
36 - Todo aquele que impedir, afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes por meios ilícitos ou de violência, estará incurso nas
disposições do art. 335 do Cód. Penal Brasileiro, que fixa pena mínima de 6 meses de detenção. É facultado ao leiloeiro o direito de
recusar lance de pessoas que constem em relação de não idôneas nas firmas leiloeiras e comerciais e de pessoas que ao seu
exclusivo critério não julgar responsáveis.
37 - A participação dos interessados no leilão implica pleno conhecimento e aceitação destas condições e características dos bens
vendidos, ficando eleito o Foro da Barra da Tijuca, 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.
INDEPENDENTE DAS CONDIÇÕES GERAIS ACIMA APRESENTADAS PREVALECERÃO AS SEGUINTES CONDIÇÕES: Edital de
Licitação nº 48/2018 - LEILÃO EMGEPRON de 18/01/2019
ALIENAÇÃO DE BENS NUP: 61984.001644/2018-11 PROJETO BÁSICO
1 – PROPÓSITO
Este Projeto Básico, tem como propósito delinear o conjunto de elementos necessários suficientes e com nível de precisão adequado
para caracterizar os bens a serem alienados, avaliar os custos, definir prazos, condições para a sua retirada. Os bens mencionados serão
destinados a venda no estado e em condições em que se encontram, pressupondo seu desembaraço e em conformidade com as normas
de gestão de material da Marinha do Brasil. As Organizações Militares que se apresentam no Detalhamento do Objeto através dos canais
de comunicação oficiais, solicitam e autorizam a EMGEPRON a efetivar a venda dos materiais considerados inservíveis, antieconômicos
ou sem utilização para MB, conforme atesta o documento SDDME (Solicitação de Destinação Definitiva de Material e Excesso).
2 – JUSTIFICATIVA
Motivação – Atender ao projeto de Destinação de Excessos.
Histórico – A Diretoria de Finanças da Marinha autoriza a EMGEPRON a conduzir os processos de venda de material considerado
“inservível” das Organizações Militares da MB como procedimento complementar ao inciso 3.5.8 da Norma SG- 303 rev.4.
3 – OBJETO
3.1 - A presente licitação tem por objeto a alienação, por Lotes, de bens móveis pertencentes à Marinha do Brasil (art. 28, §3º, I c/c art.
49, Lei nº 13.303/16), assim discriminados:
4 – REALIZAÇÃO DO CERTAME
A sessão pública de Alienação dos Bens será realizada no dia 18 de janeiro de 2019, às 10:00h, na Estrada dos Bandeirantes nº 10.639,
Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ, pelo Sr. João Emílio de Oliveira Filho - Leiloeiro Oficial, registrado na Junta Comercial do
Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o nº 45 e simultaneamente através do website: www.joaoemilio.com.br. Os interessados em participar da
Alienação de Bens deverão fazê-lo na data e horário marcados, observando o valor mínimo para o objeto constante conforme disposição
a seguir, considerando-se vencedor o participante que ofertar o maior lance por este. Os bens destinados a alienação como objeto deste
Certame, serão dispostos a venda em lotes apregoados conforme abaixo:
5 – VALOR MÍNIMO
O valor mínimo de arrematação que a Administração pretende arrecadar pela venda total da relação dos lotes, baseado na avaliação dos
bens, é de R$ 197.012,50,00 (Cento e noventa e sete mil e doze reais e cinquenta centavos)
5 – RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros para despesas com publicidade do processo estão previstos no Centro de Custo n.º:1.42.02-42 e Projeto
n.º:1.42.03.03.
7 – CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
7.1 - Os interessados em participar do certame deverão comparecer ao galpão do leiloeiro, situado na Estrada dos Bandeirantes, nº
10.639, Recreio dos Bandeirantes – RJ e, aos interessados em participar do Certane on-line, proceder com o cadastro com antecedência
junto ao site do leiloeiro (www.joaoemilio.com.br) tomando ciência das normas por ele impostas. Dúvidas sobre o cadastramento no site
do leiloeiro poderão ser esclarecidas através dos telefones (21) 3416-6350 ou 3416-6351. Qualquer que seja a modalidade de
participação escolhida pelo arrematante implicará na apresentação da documentação e licenças exigidas para a aquisição do lote
pretendido, conforme abaixo. A não apresentação da documentação exigida implicará na imediata desqualificação do interessado para a
participação na Alienação de Bens, em qualquer das modalidades aqui previstas.
7.2 - A participação na Alienação de Bens será permitida àqueles interessados que atendam as seguintes: condições.
Para os lotes 01 ao 14, 16, 17 e 23 o licitante vencedor deverá ser pessoa física/jurídica devendo providenciar os seguintes documentos:
a) Declaração de Destinação de Bens / Termo de Responsabilidade com firma reconhecida em cartório (por autenticidade) que, expresse
a vistoria realizada no lote, a destinação que será dada ao bem em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no
edital; e
b) Cópia do registro ANTT ou Certificado de Registro e licenciamento de veículo (CRLV), do(s) veículo(s) utilizado(s) no transporte dos
materiais arrematados. * Caso existam débitos de IPVA's ou multas, estes serão por conta do comprador / arrematante. O processo de
cadastramento e ou transferência de propriedade junto ao Detran é de caráter obrigatório e os custos decorrentes de tais processos serão
de responsabilidade do comprador/arrematante.
Para os lotes 19, 20, 21, 22 e 30 o licitante vencedor deverá ser pessoa física/jurídica devendo providenciar os seguintes documentos:
a) Declaração de Destinação de Bens que expresse a vistoria realizada no lote, a destinação que será dada ao bem em conformidade
com a legislação e demais condições estabelecidas no edital; e
B) Cópia do registro ANTT ou Certificado de Registro e licenciamento de veículo (CRLV), do(s) veículo(s) utilizado(s) no transporte dos
materiais arrematados.
Para os lotes 15, 27 e 31 o licitante vencedor deverá ser jurídica devendo providenciar os seguintes documentos:
a) Declaração de Destinação de Bens / Termo de comprometimento, com que expresse a vistoria realizada no lote, a destinação que será
dada ao bem em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no edital;
b) Cópia do registro ANTT ou Certificado de Registro e licenciamento de veículo (CRLV), do(s) veículo(s) utilizado(s) no transporte dos
materiais arrematados.
Para os lotes: 24, 25, 26, 28 e 29 de sucata o licitante vencedor deverá ser pessoa jurídica devendo providenciar os seguintes
documentos:
a) Declaração de Destinação de Bens / Termo de comprometimento, com que, expresse a vistoria realizada no lote a destinação que será
dada ao bem em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no edital;
b) Cópia do registro ANTT e Certificado de Registro e licenciamento de veículo (CRLV), do(s) veículo(s) utilizado(s) no transporte dos
materiais arrematado e o mesmo deve estar devidamente licenciado para realizar o transporte do lote arrematado.
c) Licença de operação de sucata. (Pessoas jurídicas fora do estado do Rio de Janeiro deverão possuir a Licença de Transporte junto ao
INEA / RJ ou A empresa contratada que efetuar o transporte.
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d) A empresa destinadora e receptora do lote arrematado, deve ser cadastrada no INEA-RJ, devendo emitir e enviar o CDF (Certificado
de Destinação Final) em até 90 dias, contados do recebimento do lote.
Para o lote 18, o licitante vencedor deverá ser pessoa jurídica, devendo providenciar os seguintes documentos:
a) Licença de operação para atividade de óleo usado / rerrefino.
b) Pessoas jurídicas fora do estado do Rio de Janeiro deverão possuir a Licença de Transporte junto ao INEA / RJ.
c) Declaração de Destinação de Bens, com firma reconhecida em cartório (por autenticidade) que, expresse a vistoria realizada no lote, a
destinação que será dada ao bem em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no edital; e
d) Cópia do registro ANTT ou Certificado de Registro e licenciamento de veículo (CRLV), do(s) veículo(s) utilizado(s) no transporte dos
materiais arrematados.
7.3 - Fazem parte integrante do Edital os seguintes Anexos:
Modelo de Declaração de Destinação de Bens – Anexo I;
7.4 - O Arrematante ou transportador deverá ter a autorização dos órgãos ambientais competentes caso for trafegar por outros estados.
Nos casos em que a L.O. estiver com prazo de validade inferior a 120 dias do vencimento, deverá ser apresentado o protocolo do
requerimento de renovação junto ao órgão ambiental pertinente.
8 – PRAZOS PARA A RETIRADA DO BEM ARREMATADO
8.1 - O arrematante ao término do prazo de compensação bancária de 07 (sete) dias úteis estabelecidos em contrato entre a
EMGEPRON e o leiloeiro, desde que tenha realizado o pagamento pelo lote arrematado, passa a ter o domínio de propriedade sobre o
bem e, obriga-se a retirá-lo do local onde se encontra mediante agendamento prévio.
8.2 - Ao final dos 07 (sete) dias úteis necessários a compensação bancária, o arrematante de posse da nota fiscal e demais documentos
exigidos no Item 7 deverá obrigatoriamente fazer contato com a EMGEPRON, através dos telefones (21) 3907- 1831 ou 3907-1771 (falar
com Jorge Luís / Jomar), com o objetivo de obter esclarecimentos adicionais necessários a logística e documentação necessária para a
retirada do lote. O prazo máximo para a retirada total do lote do local onde ele se encontra é de 10 (dez) dias úteis a contar do final do prazo
de compensação bancária e ocorrerá somente através de agendamento prévio realizado com os militares/civis indicados no item 11.
8.3 - Excedidos os 10 (dez) dias úteis citados no parágrafo anterior, o proprietário do lote passará a dever à EMGEPRON diárias de
armazenagem, correspondentes a 1% do valor da respectiva arrematação, por dia até que exceda o prazo máximo para retirada de 30
dias corridos.
8.4 - Ao final do prazo máximo para a retirada de 30 dias corridos, o arrematante poderá perder o domínio da propriedade sobre o bem
arrematado e o valor pago.
8.5 -Todos os custos e meios necessários para a remoção de cargas pesadas e transporte, inclusive, caso necessário, pela utilização de
equipamentos especiais como equipamentos de corte, solda e guindaste correrão por conta e responsabilidade do arrematante.
9 – DA GESTÃO
A Gestão da execução do objeto será exercida pelo Sr. Luiz Ângelo de Carvalho Filippo, Coordenador da Unidade de Negócios de Apoio
Logístico da EMGEPRON.
10 – PAGAMENTO
10.1 - O pagamento, de natureza à vista, em moeda nacional corrente, será efetuado à EMGEPRON, por meio do Leiloeiro Oficial, no ato
da arrematação.
10.2 - No ato da arrematação, será permitido o recebimento de cheque caução no valor da arrematação, como forma de garantia, que
deverá ser substituído por depósito efetivo na conta do Leiloeiro Oficial em até 07 (sete) dias úteis a contar da data da realização do
certame.
10.3 - Caso o arrematante tenha participado do certame sob a forma presencial, deixará um cheque caução como forma de garantia da
arrematação dos lotes nos quais se sagrou vencedor.
10.3.1 - No momento da entrega do cheque caução mencionado no subitem 10.3, o arrematante receberá do Leiloeiro Oficial um boleto
com vencimento para o primeiro dia útil da semana subsequente à realização do certame.
10.3.2- O arrematante poderá resgatar o cheque caução mencionado no subitem 10.3, mediante o pagamento do boleto descrito no
subitem 10.3.1, ou deixar o cheque ser compensado normalmente.
10.3.3- Não ocorrendo o depósito indicado no subitem 10.3.2, o cheque caução será depositado na conta do Leiloeiro Oficial, sujeitando o
emitente do cheque às sanções civis, administrativas e criminais, na hipótese de insuficiência de fundos.
10.4 - Caso o arrematante tenha participado do certame sob a forma on-line, será de total responsabilidade do Leiloeiro Oficial a
verificação dos dados do arrematante, fornecidos durante o cadastramento no site, bem como encaminhamento, via e-mail, do boleto a
ser pago, com a data de vencimento do primeiro dia útil da semana subsequente à realização do certame.
10.5 - Sobre o valor total de arrematação incidirão 5% de comissão do Leiloeiro, 0,25% de ISS e mais o percentual de ICMS, quando
aplicável. Todas essas obrigações e outras pertinentes, porventura não mencionadas neste edital, serão de responsabilidade dos
arrematantes.
10.6 - No caso de pagamento em cheque, somente após a confirmação da compensação bancária do mesmo é que se formalizará a
autorização para a retirada dos bens arrematados, sujeitando-se o emitente às sanções penais cabíveis, em caso de devolução por
insuficiência de fundos ou frustração do pagamento.
10.7 - O arrematante que tenha efetuado pagamento em cheque ao término do certame deverá aguardar o prazo de compensação
bancária de 07 (sete) dias úteis, estabelecido em contrato entre a EMGEPRON e o Leiloeiro Oficial.
10.8 - Após a confirmação da compensação bancária mencionada no subitem 10.7, o arrematante passa a ter a propriedade sobre os
bens arrematados, obrigando-se a retirá-los do local onde se encontram, mediante agendamento prévio.
10.9 - O arrematante de posse da Nota Fiscal e demais documentos exigidos deverá obrigatoriamente fazer contato com a EMGEPRON,
através dos telefones (21) 3907- 1831 / 1771, para fazer o agendamento prévio conforme subitem 10.8, bem como obter esclarecimentos
adicionais sobre documentação e logística necessária para a retirada dos bens.
11 - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS
11.1 - O prazo para a retirada total dos bens dos locais onde eles se encontram, é de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de emissão
de Nota Fiscal pelo Leiloeiro, observado o agendamento prévio constante dos subitens 10.8 e 10.9.
11.2 - Caso o arrematante não conclua a retirada dos bens no prazo estabelecido no subitem 11.1, serão devidas à EMGEPRON diárias
de armazenagem correspondentes 1% (um por cento) do valor das respectivas arrematações, por dia que exceder do prazo para retirada,
até o limite de 30 (trinta) dias corridos.
11.3 - Sendo ultrapassado o prazo limite previsto no subitem 11.2, o arrematante poderá perder a propriedade sobre os bens arrematados
e valores pagos, mediante processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
12– LOCALIZAÇÃO DO LOTE E VISTORIA DO BEM
12.1 - Os bens serão apregoados lote a lote, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo a EMGEPRON e ao leiloeiro
qualquer responsabilidade quanto a reparo, conservação ou mesmo providências referentes a retirada e transporte do(s) ben(s)
arrematados.
12.2 - Para que tenham plena segurança na formulação de seus lances no certame da Alienação de Bens, será imprescindível aos
interessados vistoriar, e assim sendo, tomar conhecimento prévio do estado geral do lote e de sua localização, além de consultar os
órgãos competentes sobre possíveis débitos financeiros, bem como, verificar a mobilidade logística requerida para a retirada do bem
pretendido, não sendo aceitas reclamações posteriores. No caso das ''VIATURAS '', além de verificar as condições físicas será permitido
aos interessados observa-los, no que se refere, ao ano de fabricação, modelo, placa, numeração de motor e de chassi. Os interessados

deverão nos dias agendados para a visitação, vistoriar, examinar, levantar condição de documentação, pesquisar possíveis débitos junto
aos órgãos competentes e conferir as informações disponibilizadas, sendo de sua inteira responsabilidade realizar tais averiguações,
ciente de que caso este número não esteja legível e por ventura não seja original de fábrica, terão que trocar a peça e remarcá-la para
posterior regularização junto aos órgão competentes. Qualquer divergência quanto a descrição, estado em que se encontra ou a sua
localização deverão ser informadas a EMGEPRON em data anterior à da realização da Alienação de Bens, posto que não serão aceitas
reclamações posteriores a ocorrência do certame.
1) Todo lote a ser leiloado encontra-se disponível para a visita de inspeção dos interessados mediante agendamento prévio através dos
telefones e nos endereços abaixo relacionados:
2) Como são viaturas oficiais o prazo para liberação da documentação para transferência junto ao DETRAN poderá superar 90 dias.
ATENÇÃO
12.3 - Obs: O Material do lote 15 está reprovado para o fim a que se destina, não podendo ser utilizado em embarcações ou outros fins
aquáticos.
12.4 - Informamos que para o lote 18, trata-se de material inservível para a Marinha do Brasil e será permitida a extração de amostra para
análise em laboratório específico no intuito de se atestar a qualidade do produto ofertado e para que os interessados tenham plena
segurança na formulação de seu lance no leilão.
12.5 - Durante a retirada do material o arrematante deverá dispor de um caminhão- tanque com bomba aspiradora e remover todo o
material incluindo óleo, borra e água deixando o tanque vazio.
13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13.1 - A licitação não importa necessariamente em proposta de venda por parte da EMGEPRON, podendo revogá-la, anulá-la ou adiá-la
em defesa de interesse público se nela houver irregularidade, no todo ou em parte e, em qualquer fase. Fica ratificado desde já, que
qualquer forma de manipulação, acordo, combinação ou fraude envolvendo o processo de Alienação de Bens por parte dos licitantes ou
qualquer outra pessoa que venha a prejudicar o certame, será imediatamente comunicado a autoridade policial e ao Ministério Público
para que tomem as medidas pertinentes como prevê a lei 13.303/2016
13.2 - Reservamos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos.
13.3 - A participação na licitação na modalidade de Alienação de Bens público implica no momento em que o lance for considerado
vencedor do lote, na concordância e aceitação dos termos e condições deste, bem como submissão as demais obrigações legais
decorrentes.
13.4 -É de responsabilidade do arrematante ao efetivar a compra fornecer informações atuais sobre o local de seu domicílio, telefone, email e demais canais de contato caso existam.
13.5 - A entrega dos bens arrematados a terceiros somente será autorizada mediante a apresentação de procuração especificando o
número do lote e material a ser retirado, contendo a assinatura do proprietário comprador com firma reconhecida por autenticidade em
cartório e acompanhada das cópias dos documentos do terceiro que irá representá-lo.
13.6 - Após a confirmação do maior lance ofertado pelo lote não será alterado o nome do arrematante. Estando este na condição de
adquirente do bem, fica terminantemente proibido ceder, permutar, vender, ou negociar, sob qualquer forma, o bem arrematado antes da
retirada total do mesmo no prazo estabelecido pelo item 8.
13.7 - Os lances oferecidos via internet não garantem direitos ao participante em caso de ocorrências tais como, queda de energia, linha
telefônica ou falhas no sistema, posto que a opção de lances nesta modalidade se configura como um facilitador de ofertas. Ao optar por
esta forma de participação, o arrematante assume os riscos relacionados a falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabíveis
reclamações a esse respeito. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2018. Elaborado por: JOMAR FLORIDO ROCHA - Gerente de
Catalogação - De acordo: LUIZ ANGELO DE CARVALHO FILIPPO - Coordenador da Unidade de Negócios de Apoio Logístico
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 048/2018 - NUP N°61984.001644/2018-11 - ALIENAÇÃO DE BENS
A EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON, por intermédio de seu Departamento de Obtenção, nos termos do
disposto na Lei nº 13.303/16 e no Regulamento de Licitações da EMGEPRON, torna público, para conhecimento dos interessados, a
realização de licitação na modalidade ALIENAÇÃO DE BENS, sob a forma presencial e também on-line, observadas as condições
estabelecidas neste Edital.
1 – OBJETO
1. - A presente licitação tem por objeto a alienação, por Lotes, de bens móveis pertencentes à Marinha do Brasil (art. 28, §3º, I c/c art. 49,
Lei nº 13.303/16), assim discriminados:
1.2 - O Anexo I (Projeto Básico) é parte integrante do presente Edital.
2 – REALIZAÇÃO DO CERTAME
2.1 - A sessão pública de Alienação dos Bens será realizada no dia 18 de janeiro de 2019, às 10:00 h, na Estrada dos Bandeirantes nº
10.639, Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ, pelo Sr. João Emílio de Oliveira Filho - Leiloeiro Oficial, registrado na Junta
Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o nº 45 e, simultaneamente, através do website: www.joaoemilio.com.br.
2.2 - Os interessados em participar do certame sob a forma presencial, deverão observar dia, hora e local informados subitem 2.1 deste
edital.
2.3 - Os interessados em participar do certame sob a forma on-line, deverão realizar o cadastramento no site do Leiloeiro Oficial
(www.joaoemilio.com.br), com antecedência de 48 horas do certame, tomando ciência das normas impostas. As dúvidas sobre o
cadastramento poderão ser esclarecidas através do telefone (21) 3416-6350 ou 3416-6351.
2.4 - Qualquer que seja a modalidade de participação escolhida pelos interessados, a apresentação da documentação exigida será
obrigatória à aquisição do lote pretendido.
3.0 – VISTORIA FACULTATIVA DOS BENS
3.1 - É importante que os interessados, antes de efetuarem suas propostas, tomem conhecimento do estado geral dos bens existentes
nos lotes de seu interesse. Recomenda-se vistoria e inspeção dos bens, para que os interessados tenham plena segurança na
formulação de suas propostas na sessão pública de Alienação, pois não serão aceitas reclamações posteriores por desconhecimento do
estado geral dos bens.
3.2 - A vistoria é um direito dos interessados, sendo assegurado o acesso a todas as informações necessárias à formulação de suas
propostas. Os interessados que exercerem o direito de vistoria terão melhores condições de avaliar os bens colocados para alienação. Os
interessados que não realizarem vistoria incorrerão em risco típico do negócio e não poderão apresentar oposições à EMGEPRON e ao
Leiloeiro Oficial para eximir-se de qualquer obrigação assumida.
3.3 - Os interessados, ao participarem do certame, reconhecem que todas as suas dúvidas a respeito do edital e dos bens a serem
alienados estão esclarecidas, e que todas as informações necessárias foram disponibilizadas pela EMGEPRON.
3.4 - Qualquer divergência quanto à descrição, localização e condição dos bens e respectivos lotes, deverá ser informada à EMGEPRON
em data anterior à realização da sessão pública de alienação.
3.5 - Para que tenham plena segurança na formulação de seus lances no certame da Alienação de Bens, será imprescindível aos
interessados vistoriar, e assim sendo, tomar conhecimento prévio do estado geral do lote e de sua localização, além de consultar os
órgãos competentes sobre possíveis débitos financeiros, bem como, verificar a mobilidade logística requerida para a retirada do bem
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pretendido, não sendo aceitas reclamações posteriores. No caso das ''VIATURAS '', além de verificar as condições físicas será permitido
aos interessados observa- los, no que se refere, ao ano de fabricação, modelo, placa, numeração de motor e de chassi. Os interessados
deverão nos dias agendados para a visitação, vistoriar, examinar, levantar condição de documentação, pesquisar possíveis débitos junto
aos órgãos competentes e conferir as informações disponibilizadas, sendo de sua inteira responsabilidade realizar tais averiguações,
ciente de que caso este número não esteja legível e por ventura não seja original de fábrica, terão que trocar a peça e remarcá-la para
posterior regularização junto aos órgão competentes. Qualquer divergência quanto a descrição, estado em que se encontra ou a sua
localização deverão ser informadas a EMGEPRON em data anterior à da realização da Alienação de Bens, posto que não serão aceitas
reclamações posteriores a ocorrência do certame.
1) Todo lote a ser leiloado encontra-se disponível para a visita de inspeção dos interessados mediante agendamento prévio através dos
telefones e nos endereços abaixo relacionados:
2) Como são viaturas oficiais o prazo para liberação da documentação para transferência junto ao DETRAN poderá superar 90 dias.
ATENÇÃO
3.6 - Obs: O Material do lote 15 está reprovado para o fim a que se destina, não podendo ser utilizado em embarcações ou outros fins
aquáticos.
3.7 - Informamos que para o lote 18, trata-se de material inservível para a Marinha do Brasil e será permitida a extração de amostra para
análise em laboratório específico no intuito de se atestar a qualidade do produto ofertado e para que os interessados tenham plena
segurança na formulação de seu lance no leilão.
3.8 - Durante a retirada do material o arrematante deverá dispor de um caminhão- tanque com bomba aspiradora e remover todo o
material incluindo óleo, borra e água deixando o tanque vazio.
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Os interessados deverão observar as seguintes condições:
a) Poderão participar do certame pessoas físicas ou jurídicas que atendam às
exigências deste edital;
b) Estarão impedidas de participar do certame pessoas que se enquadrem em
algumas das vedações previstas no art. 38 da Lei nº 13.303/16;
c) Poderão participar do certame somente pessoas físicas e jurídicas, devidamente representadas, para os lotes 19, 20, 21, 22 e 30 com
a Declaração de Destinação de Bens que expresse a vistoria realizada no lote e a destinação que será dada ao bem em conformidade
com a legislação e demais condições estabelecidas no Edital, Cópia do registro ANTT ou certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV), do(s) veículo(s) utilizado(s) no transporte dos materiais arrematados (conforme descrito no Projeto Básico);
d) Poderão participar do certame somente pessoas jurídicas, devidamente representadas, para os lotes 15, 27 e 31 com a Declaração de
Destinação de Bens / Termo de Comprometimento com firma reconhecida em cartório (por autenticidade) que expresse a vistoria
realizada no lote e a destinação que será dada ao bem, em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no Edital.
Cópia do Registro ANTT ou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), do(s) veículo(s) a ser utilizado no transporte dos
materiais arrematados;
e) Poderão participar do certame somente pessoas jurídicas, devidamente representadas, para os lotes 24, 25, 26, 28 e 29 com a
Declaração de Destinação de Bens / Termo de Comprometimento com firma reconhecida em cartório (por autenticidade) que expresse a
vistoria realizada no lote e a destinação que será dada ao bem, em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no
Edital. Cópia do Registro ANTT e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), do(s) Veículo(s) a ser utilizado no
transporte dos materiais arrematados e o mesmo devendo estar devidamente licenciado para realizar o transporte do lote arrematado.
Licença de Operação de Sucata. Pessoas jurídicas fora do Estado do Rio de Janeiro deverão possuir a Licença de Transporte junto ao
INEA / RJ ou a empresa contratada que efetuar o transporte (conforme descrito no Projeto Básico). A empresa destinadora e receptora do
lote arrematado, deve ser cadastrada no INEA-RJ, devendo emitir e enviar o CDF (Certificado de Destinação Final) em até 90 dias,
contados do recebimento do lote;
f) Poderão participar do certame pessoas físicas e jurídicas, devidamente representadas, para os lotes 01 ao 14, 16, 17 e 23 com a
Declaração de Destinação de Bens / Termo de Responsabilidade com firma reconhecida em cartório (por autenticidade) que, expresse a
vistoria realizada no lote, a destinação que será dada ao bem, em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no edital; Cópia do
Registro ANTT ou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), do(s) veículo(s) a ser utilizado no transporte dos materiais
arrematados (conforme descrito no Projeto Básico). Caso existam débitos de IPVA's ou multas, estes serão por conta do
comprador/arrematante. O processo de cadastramento e ou transferência de propriedade junto ao DETRAN é de caráter obrigatório e os
custos decorrentes de tais processos serão de responsabilidade do comprador/arrematante;
g) Poderão participar do certame pessoa jurídica, devidamente representada, para o lote 18 com a Licença de Operação para atividade
de óleo usado / rerrefino. Declaração de Destinação de Bens, com firma reconhecida em cartório (por autenticidade) que expresse a
vistoria realizada no lote e a destinação que será dada ao bem, em conformidade com a legislação e demais condições estabelecidas no
Edital. Cópia do registro ANTT e Certificado de Registro e licenciamento de veículo (CRLV), do(s) veículo(s) utilizado(s) no transporte dos
materiais arrematados. Pessoas jurídicas fora do estado do Rio de Janeiro deverão possuir a Licença de Transporte junto ao INEA / RJ; e
h) Na hipótese de interessados estrangeiros, estes deverão entregar ao Leiloeiro uma via original da procuração indicativa do
representante legal no Brasil, consularizada e traduzida por tradutor juramentado no Brasil e devidamente registrado no órgão
competente, em tal documento deverão estar expressos amplos poderes para o procurador representá-lo perante terceiros, exercer
direitos e assumir obrigações, inclusive participar do presente certame de alienação de bens, podendo exercer todos os atos pertinentes
ao procedimento, inclusive oferecer propostas, bem como para receber citações, intimações, notificações, responder administrativa e
judicialmente em nome do outorgante. A referida procuração também deverá estar acompanhada de cópia autenticada do respectivo ato
constitutivo, estatuto ou contrato social e cópia da carteira de identidade das pessoas que assinam a outorga de poderes, todos estes
documentos também deverão estar devidamente consularizados e traduzidos, na forma supracitada.
4.2 - Os interessados ficam cientes de que também deverão observar o seguinte:
a) Após a arrematação, obrigam-se a retirar totalmente os bens arrematados dos locais onde se encontram, sem danificar pisos, paredes
e demais bens e estruturas;
b) Todos os custos e meios necessários para remoção e transporte dos bens correrão por conta e responsabilidade dos arrematantes;
c) Ficará sob responsabilidade dos arrematantes a retirada dos bens, inclusive a verificação da logística necessária, Licenças de
Transporte e utilização de equipamentos especiais como, por exemplo, corte e solda, etc.; os quais deverão ser previamente informados
à EMGEPRON e à Organização Militar (OM) onde estejam localizados os bens arrematados;
d) Os arrematantes sujeitar-se-ão às normas de segurança da EMGEPRON e da OM onde estejam localizados os bens, por se tratar de
Área de Segurança Nacional;
e) Os arrematantes responsabilizar-se-ão totalmente pelos atos de seus prepostos e contratados, não tendo os mesmos nenhum vínculo
contratual com a Marinha do Brasil (MB) ou com a EMGEPRON; e
f) Os arrematantes indenizarão a EMGEPRON e a MB por qualquer prejuízo que estas venham a sofrer em virtude de ação ou omissão
dos arrematantes e seus respectivos prepostos e contratados, que resultem em quaisquer demandas judiciais ou extrajudiciais.
5 – CRITÉRIO DE DISPUTA E ARREMATAÇÃO
5.1 - Os bens constantes do subitem 1.1 deste edital serão apregoados lote a lote, no estado de conservação em que se encontram, não
cabendo à EMGEPRON e ao Leiloeiro Oficial qualquer responsabilidade quanto a reparo, conservação e providências referentes à
retirada e transporte dos bens arrematados.

5.2 - Os bens serão alienados conforme descrito no subitem 5.1, sendo considerada proposta mínima o valor de avaliação informado em
cada lote.
5.3 - Será considerado vencedor do lote o participante que oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO para o lote, conforme o registro de
arrematação realizado pelo Leiloeiro Oficial.
6 - PAGAMENTO
6.1 - O pagamento, de natureza à vista, em moeda nacional corrente, será efetuado à EMGEPRON, por meio do Leiloeiro Oficial, no ato
da arrematação.
6.2 - No ato da arrematação, será permitido o recebimento de cheque caução no valor da arrematação, como forma de garantia, que
deverá ser substituído por depósito efetivo na conta do Leiloeiro Oficial em até 07 (sete) dias úteis a contar da data da realização do
certame.
6.3 - Caso o arrematante tenha participado do certame sob a forma presencial, deixará um cheque caução como forma de garantia da
arrematação dos lotes nos quais se sagrou vencedor.
6.3.1 - No momento da entrega do cheque caução mencionado no subitem 6.3, o arrematante receberá do Leiloeiro Oficial um boleto com
vencimento para o primeiro dia útil da semana subsequente à realização do certame.
6.3.2 - O arrematante poderá resgatar o cheque caução mencionado no subitem 6.3, mediante o pagamento do boleto descrito no
subitem 6.3.1, ou deixar o cheque ser compensado normalmente.
6.3.3 - Não ocorrendo o depósito indicado no subitem 6.3.2, o cheque caução será depositado na conta do Leiloeiro Oficial, sujeitando o
emitente do cheque às sanções civis, administrativas e criminais, na hipótese de insuficiência de fundos.
6.4 - Caso o arrematante tenha participado do certame sob a forma on-line, será de total responsabilidade do Leiloeiro Oficial a
verificação dos dados do arrematante, fornecidos durante o cadastramento no site, bem como encaminhamento, via e-mail, do boleto a
ser pago, com a data de vencimento do primeiro dia útil da semana subsequente à realização do certame.
6.5 - Sobre o valor total de arrematação incidirão 5% de comissão do Leiloeiro, 0,25% de ISS e mais o percentual de ICMS, quando
aplicável. Todas essas obrigações e outras pertinentes, porventura não mencionadas neste edital, serão de responsabilidade dos
arrematantes.
6.6 - No caso de pagamento em cheque, somente após a confirmação da compensação bancária do mesmo é que se formalizará a
autorização para a retirada dos bens arrematados, sujeitando-se o emitente às sanções penais cabíveis, em caso de devolução por
insuficiência de fundos ou frustração do pagamento.
6.7 - O arrematante que tenha efetuado pagamento em cheque ao término do certame deverá aguardar o prazo de compensação
bancária de 07 (sete) dias úteis, estabelecido em contrato entre a EMGEPRON e o Leiloeiro Oficial.
6.8 - Após a confirmação da compensação bancária mencionada no subitem 6.7, o arrematante passa a ter a propriedade sobre os bens
arrematados, obrigando-se a retirá-los do local onde se encontram, mediante agendamento prévio.
6.9 - Por ocasião do pagamento dos bens arrematados, o vencedor deverá providenciar as licenças, certificados, autorizações e demais
documentos já indicados e exigidos no Projeto Básico (Anexo I).
6.10 - O arrematante de posse da Nota Fiscal e demais documentos exigidos deverá obrigatoriamente fazer contato com a EMGEPRON,
através dos telefones (21) 3907-1831/1771, para fazer o agendamento prévio conforme subitem 6.8, bem como obter esclarecimentos
adicionais sobre documentação e logística necessária para a retirada dos bens.
7 – ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS
7.1 - O prazo para a retirada total dos bens dos locais onde eles se encontram, é de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de emissão
de Nota Fiscal pelo Leiloeiro, observado o agendamento prévio constante dos subitens 6.8 e 6.10.
7.2 - Caso o arrematante não conclua a retirada dos bens no prazo estabelecido no subitem 7.1, serão devidas à EMGEPRON diárias de
armazenagem correspondentes 1% (um por cento) do valor das respectivas arrematações, por dia que exceder do prazo para retirada,
até o limite de 30 (trinta) dias corridos.
7.3 - Sendo ultrapassado o prazo limite previsto no subitem 7.2, o arrematante poderá perder a propriedade sobre os bens arrematados e
valores pagos, mediante processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
8 – REPRESENTAÇÃO
8.1 - Arrematantes, na condição de pessoas jurídicas representadas por terceiros, deverão apresentar, por ocasião do pagamento, o
competente instrumento de mandato para que se tenha a segurança jurídica necessária para a retirada dos bens arrematados.
9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.1 - Os atos de adjudicação serão praticados pela Comissão de Licitação e os atos de homologação serão praticados pela Autoridade
Administrativa.
9.2 - A Comissão de Licitação poderá ainda, desde que devidamente justificados os motivos, retirar do certame qualquer dos lotes
descritos neste edital.
9.3 - A EMGEPRON poderá, justificadamente, revogar, anular ou adiar o presente certame, no todo ou em parte.
9.4 - O descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas pelo arrematante e a prática de atos ilícitos que venham a prejudicar e
frustrar os objetivos do presente certame, assim como manipulações, acordos, combinações, simulações ou fraudes, estão sujeitas às
sanções de acordo com a Lei nº 13.303/16, e serão também imediatamente comunicadas às autoridades policiais e ao Ministério Público.
9.5 - A participação no certame implica em concordância e aceitação dos termos e condições deste edital, bem como submissão às
demais obrigações legais decorrentes.
9.6 - É de responsabilidade do arrematante, ao efetivar o pagamento, fornecer as informações atualizadas sobre o local de seu domicílio,
telefones de contato, e- mail e demais canais de contato.
9.7 - A entrega dos bens arrematados a terceiros somente será autorizada mediante a apresentação de procuração especificando o
número do lote e os bens a serem retirados, contendo a assinatura do arrematante, com firma reconhecida por autenticidade em cartório,
acompanhada das cópias autenticadas dos documentos do terceiro que irá representá-lo.
9.8 - Após a confirmação da proposta vencedora de cada lote, não será permitida a alteração do nome do arrematante, sendo
terminantemente proibido ceder, permutar, vender, ou negociar, sob qualquer forma, os bens arrematados, antes da retirada total do
mesmo nos prazos e condições estabelecidas neste edital.
9.9 - Os lances oferecidos via internet não garantem direitos ao participante em caso de ocorrências tais como: queda de energia,
problemas na linha telefônica ou falhas no sistema; posto que a opção de proposta nesta modalidade se configura como facilitador de
ofertas. Ao optar pela forma on-line, o participante assume os riscos relacionados, falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabíveis reclamações a esse respeito.
10 – CONTATOS
10.1 - Este edital, além da ampla publicidade consoante com a legislação vigente, encontra-se também disponível na página desta
empresa na internet, no seguinte endereço: < www.emgepron.gov.br >.
10.2 - Informações complementares, que visem obter mais esclarecimentos sobre o presente certame serão prestadas pela Comissão de
Licitação, na EMGEPRON, em horário comercial, nos telefones (21) 3907-1831 e (21) 3907-1771, pelo e-mail <emgepronlicitacao@emgepron.gov.br > ou, ainda, pelo Leiloeiro Público, pelo e- mail <faleconosco@joaoemilio.com.br>. Rio de Janeiro, em 17 de
dezembro de 2018 - LUIZ ANGELO DE CARVALHO FILIPPO - Presidente da Comissão de Licitação.
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