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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
 

PROCESSO Nº: E-02/002/214/2015 

LEILÃO Nº: 01/2015 

 

 

1- A EMPRESA DE ASISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMATER-RIO, situada na Alameda São 

Boaventura, 770 – Fonseca – Niterói – RJ, através de sua Comissão de Licitação, 

designada pela Portaria PRESI/EMATER-RIO n.º 037/2010 de 13/05/2010, torna 

público que fará realizar, em sessão pública, na Fazenda Experimental (também 

conhecida como Fazenda Boavista), localizada na Rodovia BR 356, Km 58, Boavista, 

Italva – RJ, às 15:00 hs. do dia 30/05/2015, a licitação na modalidade LEILÃO, do tipo 

maior lance para a alienação dos semoventes de sua propriedade, conforme autorização 

da Diretora-Presidente, Ilustre Senhora STELLA ALVES BRANCO ROMANOS, 

brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade n.º 126936-4 e 

inscrita no CPF/MF sob o n.º 639.260.247-04, residente na Rua das Saudades, n.º 9 – 

Pontinha – Araruama – RJ – CEP: 28970-000, contida no Processo nº E-

02/002/214/2015, observados os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei Federal 

nº 8.666, de 21/06/93, a Lei nº 287 de 04/12/79 e o Código Civil Brasileiro (Lei nº 

10.406/2002), com suas respectivas alterações, além das demais disposições legais 

aplicáveis e do disposto no presente instrumento, normas que os licitantes e interessados 

declaram conhecer e as quais aderem incondicional e irrestritamente. 

 

1.1- As retificações deste instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas 

por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no 

Diário Oficial do Estado. 

 

1.2- O LEILÃO será realizado na data acima, conforme disposto no item 1, onde serão 

oferecidos os animais citados no item 2.1. 

 

1.3- O LEILÃO, poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse público ou 

segundo o critério de conveniência e oportunidade da Empresa, sem prejuízo da 

possibilidade de adiamento por mau tempo, ou  anulado, sem que caiba aos licitantes 

qualquer direito a reclamação ou indenização, de acordo com o disposto no artigo 49 da 

Lei Federal nº8.666/93 e 229 da Lei Estadual nº287/79, sendo-lhes, todavia, assegurado 

o direito de defesa antes do ato de revogação ou anulação. 

 

1.4- Qualquer informação adicional sobre este LEILÃO poderá ser obtida no 

Estabelecimento Agrícola de Italva, localizado na Rodovia BR 356, Km58, Boavista, 

Italva – RJ ou junto a Comissão Permanente de Licitação da EMPRESA DE 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – EMATER-RIO, situada na Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca – 

Niterói – RJ, ou pelo telefone (21) 3601-5459 - no horário de 8:30 às 12h e 14:00 às 

17:30h, nos dias úteis. 

 

1.5- Mediante Termo de Cooperação Técnica celebrado em 11/09/2009 entre a 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento-SEAPPA X 

Associação dos Criadores do Estado do Rio de Janeiro - ACERJ X Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO-RIO X Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro-EMATER-RIO, renovado em 

11/03/2014, a ACERJ será a responsável pela realização do LEILÃO. 

 

2- OBJETO 

 

2.1- O objeto da presente licitação é a alienação de 79 (setenta e nove) semoventes, 

envolvendo gados bovinos das raças mestiça e guzerá (machos e fêmeas), crias ao pé,  

todos pertencentes à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do 

Rio de Janeiro – EMATER-RIO. 

 

2.2- A caracterização do objeto da licitação quanto aos tipos de semoventes, suas raças e 

demais elementos identificadores, assim como a exata definição dos lotes (quando 

aplicável) e peso estarão disponíveis em relação a ser distribuída aos interessados no dia 

do LEILÃO. 

 

2.3- Os animais a serem leiloados estarão expostos para avaliação e análise dos 

possíveis interessados na Rodovia BR 356, Km 58, Boavista, Italva – RJ (Fazenda 

Experimental, também conhecida como Fazenda Boavista), no dia 30/05/2015, no 

horário de 08:00 às 15:00h. 

 

2.4- Considerando-se a possibilidade de variação do peso dos animais até as datas 

previstas no item 1 para o LEILÃO, a relação de que trata o item 2.2 será elaborada 

com o fim de informar o peso atualizado dos animais, que serão obtidos a partir de 

pesagem a realizar-se em prazo não superior a dez dias da data de realização da primeira 

etapa do LEILÃO. 

 

2.5- Os animais aqui mencionados serão alienados no estado e condições em que se 

encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados e avaliados pelos 

licitantes, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às 

suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.  

 

3- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1- Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas que se 

conformem às condições deste Edital e da Lei nº 8.666/93, na forma abaixo: 

 

3.2- No ato de arrematação, em ato contínuo, os membros da ACERJ entregarão ao 

arrematante a Boleta de Vendas, que deverá preenchê-la assiná-la, juntamente com uma 

nota promissória ou cheque nominal do arrematante em favor da EMATER-RIO no 

valor do lance oferecido, com vencimento para 45(quarenta e cinco) dias, ou seja, 
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14/07/2015 após a formalização do Contrato de Compra e Venda com reserva de 

domínio, tudo mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sob pena 

de nulidade dos lances: 

 

3.2.1- No caso de PESSOA FÍSICA: 

 

 a) original ou cópia autenticada em tabelionato oficial de sua carteira de 

identidade, CPF e de  emancipação, quando for o caso. 

 

 b) poderá haver a representação através de PROCURADOR, formalmente 

designado por  instrumento particular de procuração com firma reconhecida perante 

tabelionato oficial ou por instrumento público, apresentado-se original (com cópias para 

autenticação no local) ou cópias autenticadas de sua carteira de identidade e CPF,  tudo 

em relação ao outorgante e outorgado. 

 

3.2.2- No caso de PESSOA JURÍDICA: 

 

 a) a representação poderá se dar diretamente, com a presença do próprio 

licitante, no caso de  empresa individual, ou de seu representante legal, em ambos os 

casos, conforme designação  expressa no Contrato Social (ou equivalente), 

apresentando-se original ou cópias autenticadas em tabelionato oficial do comprovante 

de inscrição no CNPJ, do comprovante de endereço da empresa  e do representante 

legal e do Contrato Social. 

 

 b) poderá haver a representação através de PROCURADOR formalmente 

designado por  instrumento público de procuração devendo apresentar cópias 

autenticadas em tabelionato oficial  do comprovante de inscrição no CNPJ, do 

comprovante de endereço da empresa, de seu contrato  social e ainda, da carteira de 

identidade, CPF e comprovante de residência do próprio outorgado. 

 

3.3- Do instrumento procuratório mencionado nos itens acima deve constar, 

obrigatoriamente, a outorga de poderes para a prática de todos os atos inerentes a 

presente licitação, inclusive para a desistência de recursos/impugnações e para o 

recebimento dos semoventes, se aplicável. 

 

3.4- Da presente licitação não poderão participar os membros da comissão de licitação 

(Portaria PRESI nº037/2009), da comissão de avaliação (Portaria PRESI nº030/2010), 

aqueles lotados na Assessoria Jurídica, os membros da Diretoria Executiva (e 

assessores) da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de 

Janeiro, bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o terceiro grau e da mesma 

forma, as empresas em cuja diretoria figurem tais pessoas. 

 

4- PROCEDIMENTOS 

 

4.1- Os interessados efetuarão lances, a partir do valor mínimo anunciado pelo leiloeiro 

para o arremate, sendo declarado vencedor o licitante que houver apresentado o maior 

lance, sendo certo que após o anúncio do vencedor/”batida do martelo” pelo leiloeiro 

o(s) animal(is) estará(ão) por conta e risco do comprador. 
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4.1.1- O leiloeiro não aceitará lance dado por pessoa que, a seu critério, julgar não 

responsável ou que se encontre notoriamente incapacitada de responder por obrigações 

que possa vir a assumir no presente certame, em função da ingestão de bebida alcoólica, 

entorpecente ou de natureza similar, sem prejuízo da previsto no item 7.6; 

 

4.2- O licitante que, ao arrematar o(s) animal(is)/lote(s), recusar-se a assinar a Boleta de 

Vendas, Nota Promissória e/ou cheque nominal a que se referem o item 3.2 perderá o 

direito a aquisição do bem, sendo considerados nulos os lances oferecidos, retornando 

o(s) respectivo(s) animal(is)/lote(s) a LEILÃO e sujeitando-se o licitante à aplicação da 

pena de impedimento de participação em quaisquer das etapas subsequentes do 

LEILÃO; 

 

4.3- O valor do lance deverá ser pago, exclusivamente, em moeda corrente nacional ou 

por meio de cheque, de emissão do próprio licitante ou de seu representante legal, com a 

consequente emissão do Contrato de Compra e Venda (Anexo II), que deverá ser 

assinado pelo arrematante ou seu representante legal e pelo Diretor-Presidente da 

Empresa (ou por outro membro da Diretoria Executiva da empresa que venha a receber 

delegação específica de poderes para a prática de tal ato, através de Portaria a ser 

publicada na Imprensa Oficial), juntamente com o Presidente da Comissão de Licitação 

da EMATER-RIO. 

 

4.4- Em caso de impossibilidade de atendimento, por qualquer motivo ao disposto no 

item 4.3, poderá o bem, a juízo da Comissão de Licitação, voltar a ser apregoado no 

mesmo dia. 

 

4.5- Correrão, exclusivamente, por conta do arrematante o pagamento das despesas com 

tributos incidentes sobre o bem arrematado (notadamente o ICMS), o seu transporte, as 

taxas de transferência e quaisquer outras despesas porventura necessárias, incidentes ou 

relacionadas ao(s) semovente(s). 

 

4.6- O COMPRADOR pagará a taxa de 7% sobre o valor total do negócio realizado, 

taxa esta que será paga à vista em favor da ACERJ, quando do seu acerto de contas. 

 

5- DA RETIRADA DOS SEMOVENTES 

 

5.1- A retirada dos animais poderá ser efetuada ao final do LEILÃO ou no horário 

compreendido entre 7:00 e 12:00 horas do dia 31/05/2015, desde que formalizado o 

contrato de compra e venda. 

 

5.2- A entrega do(s) animal(is)/lote(s) arrematado(s) dar-se-á(ão) contra recibo do 

arrematante ou de seu representante legal (desde que haja outorga específica para este 

fim no mandato de procuração) identificado no Contrato de Compra e Venda ou de 

procurador constituído especificamente  para tal fim, mediante procuração particular 

com reconhecimento de firma do outorgante ou por instrumento público, registrado em 

Tabelionato Oficial. 

 

5.3- A EMATER-RIO não prestará qualquer tipo de auxílio aos arrematantes, seus 

procuradores ou mesmo prepostos para a retirada dos animais/lotes arrematados, bem 

como não se responsabilizará por qualquer acidente que porventura venha ocorrer por 
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fato da remoção e/ou transporte dos animais, cabendo ao responsável por eventual dano 

ao patrimônio da EMATER-RIO responsabilizar-se pelo pagamento do prejuízo 

apurado. 

 

6- DA ATA 

 

6.1- Encerrado o LEILÃO, será lavrada, no local, ata circunstanciada, na qual figurarão 

os animais/lotes vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e 

os trabalhos de desenvolvimento da licitação, no que for relevante. 

 

6.2- A ata será assinada ao final do evento pelos membros da comissão de licitação, 

pelo leiloeiro e pelos licitantes que assim o desejarem. 

 

7- DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1- A EMATER-RIO reserva para si o direito de, através do Presidente da Comissão 

de Licitação, retirar do LEILÃO, desde que antes do anúncio do vencedor/ “batida do 

martelo”, qualquer dos semoventes ou lote(s) de semoventes que julgar conveniente. 

 

7.2- As vendas serão realizadas em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo ao 

arrematante qualquer atitude de recusa, pedido de redução de preços ou solicitação de 

qualquer vantagem não prevista neste Edital. 

 

7.3- Todos quantos participarem do LEILÃO obrigam-se, de forma definitiva e 

irrecorrível, a acatar as disposições deste Edital, os quais são tidos como do 

conhecimento de todos os licitantes, não cabendo, como motivo para eventual não 

cumprimento das obrigações deles decorrentes, a alegação do seu desconhecimento. 

 

7.4- Quaisquer pendências e/ou divergências que venham a ser constatadas no decorrer 

do LEILÃO serão resolvidas pelo leiloeiro, mediante consulta à Comissão de Licitação 

e à Assessoria Jurídica da EMATER-RIO, o que poderá se dar in loco. Uma vez 

anunciado pelo leiloeiro o vencedor (com a “batida do martelo”), a arrematação/venda 

será dada como concluída, não cabendo, por conseguinte, reclamações  

posteriores. 

 

7.5- Quaisquer divergências que possam vir a ocorrer após o LEILÃO serão resolvidas, 

administrativamente, pela EMATER-RIO, através da Comissão de Licitação, cabendo 

a decisão final ao seu Diretor-Presidente. 

 

7.6- Todos os participantes do LEILÃO estarão sujeitos ao disposto no artigo 335 do 

Código Penal Brasileiro. 

 

7.7- É vedada a participação de interessados que se encontrem inadimplentes com a 

EMATER-RIO. 

 

7.8- A EMATER-RIO não se responsabiliza pela presença de menores no local de 

realização do leilão, ficando a mesma exonerada de qualquer responsabilidade inerente 

a estes e/ou decorrente de atos ou fatos por estes praticados. 
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7.9- Estarão sujeitos às sanções e penas previstas em lei todos que participarem desta 

licitação, observando-se os prazos e condições legais para apresentação de recursos dos 

atos da Comissão de Licitação. 

 

7.10- A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite o presente, desde que 

arguidas por escrito, até (quarenta e oito) horas antes da data fixada para realização do 

LEILÃO. Os casos omissos serão solucionados pela mesma Comissão de Licitação e 

Pela Diretoria Executiva da EMATER-RIO, à luz da legislação aplicável. 

 

7.11- O foro da Cidade de Niterói é designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a este Edital de LEILÃO. 

 

7.12- Este Edital contém oito folhas numeradas. 

 

 

 

 

Niterói, 12 de maio de 2015.  

 

 

 

 

Stella Alves Branco Romanos 

Diretora Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


