
EDITAL DE LEILÃO DE MATERIAIS – ELETROBRAS FURNAS – 26/02/2019                                                           
ÁS 11:00h DIVISÃO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS ALMOXARIFADOS SÃO PAULO 

 CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL DE VENDA                                                                                                                                  
LEILÃO PLENO TIPO LICITAÇÃO: MAIOR LANCE                                                                                                     

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF 

 

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. por intermédio da Divisão de Operações Logísticas 
Almoxarifados São Paulo, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30.06.2016, 
bem como Legislação Estadual pertinente e, por fim as Condições Gerais do Leilão comunica 
aos interessados que realizará LEILÃO, no dia 26 de Fevereiro de 2019 ás 11h00, Loca Avenida 
Dom Pedro II, 620, Bairro Jardim, Santo André / SP, aberto á a participação de qualquer 
interessado. 

1 – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente leilão a venda de bens inservíveis. 

2- DA VISITAÇÃO 

2.1 Lotes 01 a 49 estarão dispostos para visitação nos dias 18 a 22/02/2019 e no dia 
25/02/2019, no horário das 08:00h ás 11:00h e das 13:00h ás 16:00h, com exceção dos lotes 
01 ao 14 , cujo horário de visitação será das 08:00h às 11:00h, e das 12h30min às 15h30min e 
do lote 16 cujo horário de visitação será das 09:00h às 11:00h, e das 12h30min às 14:30min 
nos seguintes endereços: 

2.2 LOTES 1 A 11 – DIVISÃO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS ALMOXARIFADO RIO                  
AVENIDA OLINDA S/Nº, ADRIANÓPOLIS VILA DA CAVA – NOVA IGUAÇU – RJ                                                                             
RESPONSÁVEL: JOSÉ ANTÔNIO GREGORES E DELSON TELLES                                                           
TEL. (21) 3362-2764 / 2762 

2.3 LOTE 12 – DIVISÃO DE OPERAÇÃO ADRIANÓPOLIS 
ESTRADA DE ADRIANÓPOLIS S/Nº, KM 12 – ADRIANÓPOLIS – NOVA IGUAÇÚ – RJ 
RESPONSÁVEL: MARCELO DO NASCIMENTO MAIA TEL. (21)2666-2528/ 99995-6945 
 
2.4 LOTE 13 E 14 – DIVISÃO DE OPERAÇÃO SÃO JOSÉ 
ESTRADA DO SARAPUÍ, S/Nº - VILA SANTA TEREZA – BELFORD ROXO – RJ 
RESPONSÁVEL: ARÍZIO CORREIA S. NETO TEL (21) 2752-2430/2666-2530 
 
2.5 LOTE 15 – SUBESTAÇÃO DE JACAREPAGUÁ  
ESTRADA PAU DA FOME, Nº 839 – JACAREPAGUÁ – RJ 
RESPONSÁVEIS: MAURÍCIO ZUBELI E WALMIR PEREIRA MACIEL 
TEL. (21) 2446-9248 / 9341 
 
2.6 LOTE 16 – SUBESTAÇÃO DE SÃO GONÇALO 
RUA MANOEL DUARTE Nº 2057 – BAIRRO GRADIN – SÃO GONÇALO – RJ 
RESPONSÁVEL: MARCELO MOREIRA PINTO TEL. (21) 2752-2413 / 97994-9126 
 
2.7  LOTES 17 A 43 – DIVISÃO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS ALMOXARIFADOS SÃO PAULO             
AV. IVAN DE ABREU AZEVEDO, S/Nº,                                                                                                    
BAIRRO FAZENDA MONTE D’ESTE, CAMPINAS – SP                                                                  
RESPONSÁVEL : ANDRÉ SOUZA – TEL. (019) 3031-7344 
 
 



2.8 LOTES 44 A 47 – DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE IVAIPORÃ 
RODOVIA PRT 466, S/Nº - BAIRRO CANJARANA – MANOEL RIBAS – PR 
RESPONSÁVEL: ANDERSON MARCELO DE MACEDA – TEL. (43) 3472-5661 / 5662 
 
2.9 LOTES 48 E 49 – DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE LUIZ CARLOS DE BARRETO DE CARVALHO 
RUA MARIMBONDO, S/Nº - BAIRRO USINA DE ESTREITO (ACESSO PELA RODOVIA ANTÔNIO 
GIOLO KM 24) – PEDREGULHO – SP  
RESPONSÁVEL: GISLAINE E. DE JESUS RIBEIRO – TEL (16) 3171-6215 
 
3 – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 

3.1 O presente Leilão será realizado na forma da legislação vigente, os materiais, sucatas e 
equipamentos diversos a serem leiloados, serão ofertados e vendidos em lotes numerados, 
perfeitamente identificados. 

3.2 Cada lote será vendido àquele que ofertar o maior lance, e não será considerado o 
lance inferior ao valor mínimo estabelecido por FURNAS, reservando-se a mesma o direito de 
não liberar os lotes que não alcançarem os preços mínimos de venda. Serão aceitos lances via 
“internet online”, pelos licitantes previamente cadastrados no “site” do leiloeiro, 
www.LIDERLEILOES.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes presentes 
no leilão. 

3.3 O cadastro dos licitantes interessados em participar do leilão através da “internet”, 
deverá ser feito no próprio “site”, www.liderleiloes.com.br, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência do horário marcado para a realização do leilão. 

3.4 Os licitantes interessados em participar do leilão presencial deverão, antes do início do 
leilão identificar-se, fornecendo os documentos referidos no item 6 e outras informações que 
o leiloeiro achar necessária, para controle e emissão das respectivas notas de vendas. 

3.5 Os materiais e bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se 
encontram, não sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive em relação a 
eventuais defeitos ou vícios ocultos. 

3.6 O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições do Leilão e das 
características dos lotes postos à venda, ficando ciente das responsabilidades civis e criminais, 
quanto às obrigações assumidas por força da arrematação. 

 

4 – DO PAGAMENTO 

4.1 O(s) arrematante(s), no ato do leilão, deverá(ao) efetuar à vista do(s) lote(s) 
arrematado(s), e pagar 5% (cinco por cento) sobre o valor total, a título de comissão do 
leiloeiro, por meio de cheque(s) nominal(is) a este. No caso de lances via “internet”, o 
arrematante deverá efetuar o pagamento, conforme estipulado pelo leiloeiro e aceito, pelo 
arrematante quando de seu cadastramento. 

 

 

4.1.1 Será devida ainda despesa de administração que segue:  

Valor do lote Valor da taxa 

até R$ 499,99 R$ 50,00 



de R$ 500,00 até R$ 999,00 R$ 100,00 

de R$ 1.000,00 até R$ 3.499,99 R$ 150,00 

de R$ 3.500,00 até R$ 4.999,99 R$ 200,00 

de R$ 5.000,00 até R$ 9.999,99; R$ 300,00 

de R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 400,00 

R$ 20.000,00 até R$ 29.999,99; R$ 500,00 

R$ 30.000,00 até R$ 39.999,99 R$ 600,00 

R$ 40.000,00 até R$ 49.999,00; R$ 700,00 

R$ 50.000,00 até R$ 59.999,00; R$ 800,00 

R$ 60.000,00 até R$ 69.999,00; R$ 900,00 

R$ 70.000,00 até R$ 79.999,00; R$ 1.000,00 

R$ 80.000,00 até R$ 89.999,00; R$ 1.500,00 

R$ 90.000,00 até R$ 99.999,00; R$ 2.000,00 

superior a R$ 100.000,00 R$ 5.000,00 
 

4.2 A desistência do arrematante implicará em multa de 20% sobre o valor da 
arrematação, sem prejuízo ao pagamento da comissão do leiloeiro de 5%, persistindo tal 
obrigação, sob pena de vir a responder civil e criminalmente portal prática. 

4.3 É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer 
forma negociar os materiais arrematados, antes de sua retirada dos locais estocados. 

• O preço do bem arrematado, a comissão do Leiloeiro e a despesa de administração 
deverão (somados) ser pagos através de cheque entregue no momento do leilão, ou ainda de 
depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível, no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro 
Oficial: CAROLINE DE SOUSA – CPF 224.335.748-89, Banco ITAU (341), Agência 3785, Conta 
Corrente 04616-4. Até ás 10 ( dez ) horas da manhã do dia seguinte ao leilão e análise das 
propostas por parte da Comitente Vendedora, os arrematantes cujas propostas forem 
aprovadas (liberadas) receberão um e-mail com instruções para depósito – recomendamos 
esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o depósito. Decorridos 2 dias úteis do 
envio do e-mail sem que arrematante tenha realizado o depósito, os bens poderão ser 
vendidos a outros interessados. 

• Após o recebimento do e-mail, os arrematantes deverão efetuar o depósito e enviar 
por e- mail para pagamento@liderleiloes.com.br os comprovantes de pagamento (preço do 
bem arrematado, da comissão do Leiloeiro e da despesa de administração somados) para a 
emissão da Nota de Venda em Leilão (emissão somente após a compensação do pagamento 
devido) NÃO SERÃO ACEITOS COMPROVANTES ENVIADOS VIA WHATSSAP. O mesmo deverá 
ser retirado pelo(s) próprio(s) arrematante(s) (ou procurador(es) munido(s) de autorização 
com firma reconhecida em cartório), nos dias e locais que serão informados no dia do leilão. 
Para a retirada da Nota de Venda em Leilão é necessária apresentação dos documentos de 
identificação do arrematante (Cédula de Identidade e CPF/MF, no caso de Pessoa Física, e 
Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria, no caso de 
Pessoa Jurídica). No caso de procuradores, será necessária autorização por escrito do 
arrematante, com firma reconhecida em cartório – não serão abertas exceções. 

• A Nota de Venda em Leilão poderá ser enviada ao arrematante via Sedex, mediante o 
pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o qual deverá ser efetuado através de 
depósito junto à conta do Leiloeiro, devendo o arrematante, neste caso, enviar solicitação 
formal via e- mail pagamento@liderleiloes.com.br ou telefone (0xx 11 4425-2905 /5925). O 
comprovante de depósito deve ser enviado via fax, juntamente com a cópia dos documentos 



de identificação do arrematante (Cédula de Identidade e CPF/MF, no caso de Pessoa Física, e 
Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria, no caso de 
Pessoa Jurídica). 

• Caso a venda seja cancelada por conveniência de FURNAS, a mesma providenciará a 
devolução do valor pago pelo arrematante, mediante depósito em conta corrente do mesmo, 
sem qualquer imposto pago pelo arrematante, acréscimo de juros ou de correção monetária. 
Sendo que à comissão paga ao Leiloeiro será de responsabilidade do arrematante. 

4.4  A nota de venda de cada lote adquirido será emitida no nome do arrematante 
vencedor. Não será permitido o desmembramento entre vários compradores, participantes ou 
não do leilão. 

5 – DA RETIRADA 

5.1 Período de Retirada: 08/03 A 29/03/2019, findo este prazo, o arrematante perderá o 
direito à aquisição e ao valor pago pelo lote arrematado, sem que lhe caiba qualquer 
reclamação ou recurso, sob qualquer título, voltando o referido lote a constituir propriedade 
de Furnas. 
 
* O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DO LOTE É DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE 
SENDO OBRIGATÓRIO O USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  (EPIS) PELOS 
SEUS FUNCIONARIOS, OS QUAIS  NÃO ADENTRARÃO DAS DEPENDENCIAS DE FURNAS, SE NÃO 
ESTIVEREM DE POSSE DOS MESMOS. CASO HAJA ALGUM LOTE QUE EXIJA OUTROS TIPOS DE 
EPIS, O ARREMATANTE SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DO AGENDAMENTO DA RETIRADA. 
NÃO É PERMITIDA A ENTRADA, NA ÁREA DE FURNAS, VESTINDO SHORTES, SANDALIAS E 
CHINELOS. 

5.2 Para a retirada, o arrematante deverá agendar previamente o dia e horário com o 
responsável das áreas de FURNAS, conforme item 2. 

5.2.1 Os lotes poderão ser retirados por qualquer pessoa que no dia agendado para a retirada, 
apresentar a nota de venda em leilão emitida pelo leiloeiro, sendo a 2a.via  retida por FURNAS. 

5.2.2 No ato da retirada do (s) bem (s) arrematado (s), o arrematante deverá conferir o(s) 
referido (s) lote (s) – natureza, quantidade, estado ou condições em que o(s) mesmos 
estiverem. 

5.2.3 Sendo constatada divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser imediatamente 
informado, por escrito, a Furnas Centrais Elétricas S/A, ficando a retirada suspensa até que 
sejam solucionadas as eventuais duvidas existente. Não será aceita qualquer reclamação do 
arrematante com relação a irregularidade e/ou divergência referente ao bem arrematado após 
o registro “ RECEBIDO” na nota fiscal, e a efetiva retirada do (s) lote(s). 

5.2.4 Não será permitida a seleção de materiais nos lotes no ato da retirada, o representante 
de Furnas Centrais Elétricas S/A direcionará a retirada, de modo que, no caso de retirada 
parcial, haja equilíbrio entre materiais de maior e menor valor, NÃO sendo permitida a recusa 
no carregamento de partes dos lotes. 

5.3 O ICMS, bem como taxas e impostos de transportes interestaduais serão de 
responsabilidade do arrematante. 

•  A forma de manuseio, transporte e armazenamento dos materiais e bens arrematados  
bem como quaisquer licenças junto aos órgãos ambientais serão de responsabilidade do 
arrematante. 



5.4 Para aquisição do lote 17 – Baterias – os interessados na habilitação devem possuir e 
enviar por e-mail ao leiloeiro até 14/02/2019: 

5.4.1  Cadastro Técnico Federal emitido pelo Ibama e respectivo Certificado de regularidade 
com descrição de atividade compatível com o produto a ser adquirido; 

5.4.2   Licença de Operação emitida pela CETESB ( Ou órgão estadual corresponde); 

5.4.3   Autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos emitida pelo IBAMA. 

 5.5  Para a AQUISIÇÃO e DESMONTAGEM dos TRANSFORMADORES ( lote 12 – somente 
aquisição, não poderá ser desmontado – peso aproximado 61.000kg, lotes 13 e 16) os 
interessados na habilitação devem possuir e enviar por e-mail ao leiloeiro até 14/02/2019: 

5.5.1 - Inscrição no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA e respectivo  Certificado de 
Regularidade, com descrição da atividade compatível com o produto a ser adquirido, dentro 
do prazo de validade. 

5.5.2 - Licença de Operação com atividade compatível com o produto a ser adquirido, emitida 
pela Secretaria do Meio Ambiente Estadual, dentro do prazo de validade. 

5.5.3 - Atestado de Capacidade Técnica comprovando experiência em corte, desmonte e 
retirada dos Autotransformadores. 

5.5.4 – O Transformador referente ao lote 12 encontra-se em área energizada e deverá ser 
retirado inteiro pelo arrematante. Peso aproximado 61.000kg. 

5.5.5 - Autorização Ambiental para o transporte de Produtos Perigosos emitida pelo IBAMA. 

5.6   Para a retirada e transporte o arrematante deverá cumprir:  

5.6.1 - O veículo deverá ter as placas de sinalização correspondente ao transporte do produto 
e o MTR-Manifesto para Transporte de Resíduo perigoso. 

5.6.2 - Deverá apresentar também a CNH do motorista, onde consta que o mesmo está 
habilitado a transporte de produtos perigosos. (MOP) 

6. - O arrematante deverá efetuar o desmonte do transformador (exceto lote 12)  no local 
onde se encontra o lote, sem prejuízo ao Meio Ambiente, se responsabilizando pela retirada 
total de resíduos perigosos que por ventura sejam gerados. 
Todo e qualquer resíduo oriundo da retirada do transformador, deverá ser descartado de 
forma ambientalmente adequada conforme legislação em vigor e emitido Certificado de 
Destinação final de cada resíduo.  
 
6.1 – Caso o arrematante deseje retirar o equipamento inteiro, o mesmo deverá apresentar 
todas as licenças para o transporte de cargas indivisíveis, atendendo a resolução do DNIT nº 
01/2016 

6.2 - O carregamento e transporte do lote é de responsabilidade do arrematante, sendo 
obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual ( EPIs) pelos seus funcionários, os 
quais não adentrarão nas dependências de FURNAS se não estiverem de posse dos mesmos. 
Caso haja algum lote que exija outros tipos de EPIs, o arrematante será informado no 
momento do agendamento da retirada. Não é permitida a entrada, na área de Furnas, 
vestindo shorts, sandálias e chinelos. 

6.3 - Caso ocorra acidente na remoção e/ou movimentação, este será o único responsável 
Cível e Criminal. 



6.4 - Caso ocorra danos a ELETROBRAS FURNAS provocados por empregados ou contratados 
do arrematante, este será o único responsável arcando com todos os ônus decorrentes. 

7. - Ação para o Arrematante 

7.1 – Procedimento para retirada do(s) lote(s) de Transformador (es) 
 
7.2 - O arrematante deverá entrar em contato com o responsável da área indicado no Edital 
para que este, em consonância com o Técnico de Segurança do Trabalho, agende o início do 
processo de retirada. 
 
7.3 - Para a desmontagem do transformador, o arrematante deverá apresentar previamente 
ao Técnico de Segurança do Trabalho de Furnas para análise e aprovação o plano de trabalho 
de desmontagem e carregamento com pessoal especializado, obedecendo a norma NR10 e 
assegurando equipamentos adequados para a realização dos trabalhos. 

7.4 - APR e DDS: O arrematante fica obrigado a elaborar a Análise Preliminar de Riscos – APR, 
antes da execução de quaisquer atividades a serem desenvolvidas no empreendimento, 
encaminhando cópia ao Técnico de segurança após a assinatura da mesma por todos os 
trabalhadores envolvidos na atividade descrita na APR. 

7.5 - É obrigatório o porte da APR pelo encarregado na frente de serviço, que deve ser seguida 
rigorosamente sob risco de paralisação do serviço. 

7.6 - O arrematante deverá realizar através dos encarregados de frentes de serviços, o Diálogo 
Diário de Segurança – DDS, baseado no conteúdo da APR, antes do inicio da jornada de 
trabalho, devendo os trabalhadores serem alertados sobre os riscos inerentes a cada atividade 
do dia, orientados sobre as medidas de controle a serem adotadas. 

7.7 - O DDS deve ser evidenciado e assinado por todos os envolvidos no trabalho e impressa 
em formulário próprio, que deverá ser entregue Técnico de Segurança do Trabalho. 

7.8 - Toda a execução dos serviços será fiscalizada pela ELETROBRAS FURNAS, por intermédio 
de seu Técnico de segurança do Trabalho, que deverá certificar que todo óleo foi retirado do 
interior do transformador antes do início da atividade, podendo o mesmo prevalecer 
exigências quanto a melhor forma para o desmonte, conforme o procedimento padrão de 
Segurança e Higiene Industrial – PPSHI 37 em sua mais recente revisão. 

7.9 - Atender a Portaria MTB Nº 3214 de 08/06/1978.   

7.10 - Plano de Atendimento e Remoção de Acidentados, contemplando os recursos e as 
estratégias que serão adotadas por ocasião de acidentes com vítima, com base na lei 6.514/77 
regulamentada pela Portaria TEM 3.214/78 – NR 07. 

7.11 - Plano de atendimento às emergências – PAE, contemplando medidas em casos de 
incêndios e vazamentos de produtos perigosos. 

7.12 - Plano de Gerenciamento de Resíduos – PGR 

7.13 - Todos os trabalhadores a serviço do arrematante que adentrarem em áreas energizadas 
ou em instalações elétricas, que possa vir a desenvolver suas atividades na Zona Controlada, 
nos termos da Norma Regulamentadora NR 10, deverão utilizar vestimenta de trabalho com 
tecido anti-chama, conforme estabelecido no item 10.2.9.2 da Norma Regulamentadora              
NR 10. O tecido dessa vestimenta de trabalho deve possuir característica ignífuga 
correspondente a classe de risco 2 (ATPV mínimo de 8 cal/cm²). 
 



7.14 – O arrematante fica obrigado a fornecer gratuitamente ao pessoal sob sua 
responsabilidade (inclusive empregados de empresas subcontratadas, avulsos e autônomos) 
vestimentas de trabalho (uniforme padronizado), conforme determina o item 18.37.3 da 
Norma Regulamentadora NR 18. 

7.15 - O arrematante deverá dispor de equipamentos de proteção e de combate a incêndio, 
dimensionado de acordo com as Normas Técnicas vigentes. 

8. - Para a aquisição dos lotes 14 e 15 – Óleo  isolante usado 
Ressaltamos que são oferecidos volumes aproximados e no estado. 
Os interessados na habilitação devem possuir e enviar por e-mail ao leiloeiro até 
14/02/2019: 
 
8.1 – Certificado de regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras emitido 
pelo IBAMA, com descrição da atividade compatível com o produto a ser adquirido; 
 
8.2 – Licença de Operação emitida pela CETESB ( ou órgão estadual correspondente), com 
atividade compatível com o produto a ser adquirido; 
 
8.3 – Autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos emitida pelo IBAMA; 
          
 Obs.: A retirada e transporte dos lotes, deverá ser efetuado por pessoa física ou jurídica            
que tenha autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos emitida pelo 
IBAMA, fornecer o CCO ( Certificado de Coleta de Óleo Usado) e o MTR ( Manifesto para 
Transporte de Resíduo Perigoso). Deverá apresentar também a CNH do motorista, onde consta 
que o mesmo está habilitado a transportar produtos perigosos. 
 
9. – Para a aquisição do lote 32 – pneus 
Os interessados na habilitação devem possuir e enviar por e-mail ao leiloeiro até 14/02/2019: 
 
9.1 - Cumprir o disposto na resolução CONAMA nº416 de 30/09/2009, apresentando sua 
inscrição no Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA, como fabricante, importador, 
reformador ou destinador de pneus inservíveis; 
 
9.2 – Licença ambiental emitida pela CETESB ( ou órgão estadual correspondente). 
 
10. - FURNAS se reserva no direito de inspecionar, a qualquer momento, as instalações do 
arrematante. Essa inspeção poderá ocorrer a partir da comprovação da compra, antes ou 
depois da entrega do lote. 

11. – O carregamento e transporte de todos os lotes são de responsabilidade dos 
arrematantes, sendo obrigatório o uso dos Equipamentos de proteção individual ( EPIs) pelos 
seus funcionários, os quais não adentrarão  nas dependências de Furnas, se não estiverem de 
posse dos mesmos. 

10. - É de responsabilidade do arrematante a retirada de todo e qualquer resíduo resultante da 
manipulação dos invólucros, caixas ou estruturas de Madeira aonde o material a ser retirado 
esteja acondicionado. 

11 -  Caso venha a ocorrer avaria mecânica e/ou elétrica nos veículos rodoviários utilizados 
para o carregamento dos materiais arrematados, o comprador deverá providenciar sua 
remoção para fora dos próprios de FURNAS, no mesmo dia e dentro do horário estipulado no 
subitem 5.1. 



11.1 -  Havendo necessidade de o veículo pernoitar dentro dos próprios de FURNAS, ela não 
se responsabilizará por qualquer dano que possa ocorrer com o veículo avariado e sua carga. 
Esta possibilidade só será aceita excepcionalmente em caso comprovado de avaria que não 
possa ser resolvida no mesmo dia. Os motoristas e ajudantes não poderão pernoitar junto com 
o veículo. 

11.2 - Todas as despesas de carregamento, movimentação, transporte, retirada dos lotes e os 
impostos e tributos, se devidos, serão de inteira responsabilidade do arrematante, que deverá 
executar esses serviços por seus próprios meios, ou de terceiros por ele contratados não sendo 
permitida a utilização de equipamento ou mão-de-obra dos empregados e contratados a 
serviço de FURNAS. 

11.3 - O arrematante será o único responsável por qualquer acidente decorrente dos 
trabalhos necessários ao corte, carregamento e transporte dos materiais e bens comprados, 
cabendo ao mesmo responsabilizarem-se pelo fornecimento de equipamentos, instrumentos, 
ferramentas e recursos humanos necessários à completa execução dos serviços, bem como 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) às pessoas envolvidas na atividade, sinalizando e 
isolando com barreiras de proteção e sinalização as áreas onde os materiais estão localizados 
no intuito de evitar acidentes nos locais que tenham interferências com a execução dos 
serviços; 

12 – DA HABILITAÇÃO 

12.1 - Nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, e alterações 
posteriores, ficam dispensada a apresentação, pelos arrematantes dos documentos de que 
tratamos artigos 28 a 31 do mesmo diploma legal, devendo apresentar: se pessoas físicas, 
carteira de identidade (RG) ou documento equivalente e o comprovante de registro no 
cadastro de pessoa física (CPF); se pessoas jurídicas, o cartão de inscrição no cadastro nacional 
de pessoa jurídica (CNPJ) e a ficha de inscrição cadastral (FIC), se for o caso. 

12.2 - Os arrematantes deverão fornecer ainda, contrato de adesão do site e as informações 
que lhe forem solicitadas pelo leiloeiro, com relação a seu endereço e telefone. 

12.3 - Os arrematantes não poderão alegar, para fins e efeitos de direito, o desconhecimento 
das regras e condições contidas no presente Edital, bem como da legislação pertinente 
reguladora da matéria, notadamente das disposições da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores e do Decreto 21.981/32, com alterações introduzidas pelo Decreto 22.427/33 

13 – DAS INFORMAÇÕES 
13.1 - Quaisquer informações e esclarecimentos relativos ao presente leilão poderão ser 
obtidos com a equipe da leiloeira, Sra. CAROLINE DESOUSA, telefone (11) 4425-2905 / 5925, e-
mail e liderleiloes@liderleiloes.com.br (conforme estabelecido no edital de venda nº 276 e 
Termo Contratual N° 2000171922, e firmado entre FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e a 
leiloeira oficial, Sra. CAROLINE DE SOUSA). 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


