
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUCIAL PARA ALIENAÇÃO 

 DE BEM MÓVEL 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, com sede na Rua Afonso 

Cavalcanti, 455, 5° andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20211-110, 

representada pela titular da pasta, MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA 

CARNEIRO, atuando como interveniente o CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA RIO), TORNA 

PÚBLICO que realizará alienação, na modalidade de LEILÃO PÚBLICO 

ELETRÔNICO, do tipo MAIOR LANCE, de bens móveis descritos na forma 

abaixo, através do site www.depaulaonline.com.br pelo Leiloeiro Público Oficial, 

LUIZ TENORIO DE PAULA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o n°19, 

com escritório na Avenida Almirante Barroso, nº 90, gr. 1103, Centro, Rio de Janeiro, 

RJ, tel. (21) 2524-0545/ 99954-2464, e-mail: depaula@depaulaonline.com.br, de 

acordo com o Decreto Federal nº 21.981 de 19/10/1932, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Federal nº 22.427 de 01/02/1933, e demais legislações 

pertinentes.  

 

OBJETOS DA ALIENAÇÃO: 10 (dez) TOCHAS OLÍMPICAS, modelo de 2016, 

encontradas no local da Secretaria acima mencionada. Objeto de doação do COMITE 

OLÍMPICO BRASILEIRO.  

 

VALOR UNITÁRIO: R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais); 

 

DATA E HORÁRIO DA FINALIZAÇÃO DO LEILÃO:  

O Público Leilão Eletrônico estará aberto para lance através do site 

www.depaulaonline.com.br, a partir da publicação deste edital, encerrando-se para 

lance no dia 25/11/2021, a partir das 15,00h.  

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

O pagamento será à vista, ou a prazo de 07 dias mediante caução de 10% do valor da 

arrematação, a ser depositado na conta do leiloeiro.  

NOTA: Tendo em vista que este leilão tem caráter beneficente não será devida 

nenhuma comissão pelo arrematante.  

 

ENTREGA DO BEM:  

Após efetuado o pagamento do item arrematado ao leiloeiro e ocorrido o repasse dos 

valores recebidos ao FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, nos dois dias úteis subsequentes 

a data da arrematação, será feita a entrega do lote arrematado.  

 

Regras de Participação no Público Leilão Eletrônico:  

Para participar do pregão on-line terão os interessados que:  

http://www.depaulaonline.com.br/
mailto:depaula@depaulaonline.com.br
http://www.depaulaonline.com.br/


1) Realizar cadastro prévio no site: www.depaulaonline.com.br, sujeito à aprovação 

após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na 

forma e no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico 

(disponível no site dos leiloeiros);  

2) Aceitar os termos e condições do contrato;  

3) Criar uma senha, pessoal, intransferível e de sigilo obrigatório, mediante a qual será 

realizada a certificação eletrônica e obtidos lances que serão de responsabilidade 

exclusiva do usuário-licitante;  

4) Instalar proteção antivírus e firewall e adotar todos os mecanismos de segurança 

contra invasões;  

5) A participação no leilão, por meio da formulação de lances, implica na aceitação 

integral e irretratável dos termos e condições do Contrato de Participação em Pregão 

Eletrônico;  

6) Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de 

arrependimento;  

7) Ficam cientes os interessados que assumem os riscos naturais inerentes às falhas 

técnicas relacionadas à falta de conexão, de energia e erro de sistema operacional, ou 

outras circunstâncias, que possam vir a inviabilizar a sua participação no leilão;  

8) Para que todos os “Usuários” interessados tenham a oportunidade de efetuar novos 

lances, o relógio retroagirá a cada lance efetuado próximo do fechamento. 

Ultrapassado o tempo determinado sem novos lances, o “Usuário” que efetivou o 

último lance será o arrematante; 

9) O arrematante que não efetuar o pagamento do lote arrematado no prazo acima 

estabelecido, incorrerá na multa de 10% (dez por cento) do valor da arrematação 

voltando o bem a novo leilão, não sendo admitido a participação do licitante remisso;   

10) É facultado ao leiloeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a presente licitação; 

11) O casos omissos serão resolvidos pela autorizante no prazo de 10 dias úteis 

contados a partir da publicação do edital. 

Rio de Janeiro, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.  

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO, Secretária Municipal de 

Assistência Social.  

 

 

 

 

 

 


