
   
 

 

 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO 

CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL DE VENDA Nº 01/2020   
  
A Sociedade Anônima LOGUM LOGÍSTICA S.A CNPJ 09.584.935/0001-
37 (a “EMPRESA COMITENTE”), comunica aos interessados 
que realizará LEILÃO ONLINE no dia 19 de MAIO de 2021, a partir das 
10 horas através do Leiloeiro Público Oficial Sr. MARCOS ROBERTO 
TORRES, registrado na JUCESP sob nº 633, 
site www.3torresleiloes.com.br 
  
1. DO OBJETO 
  
Constitui objeto do presente Leilão a VENDA DE BENS INSERVIVEIS 
DIVERSOS PARA ENTREGA IMEDIATA MEDIANTE PAGAMENTO. 
  
2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO DO LEILÃO. 
  
2.1.   A sessão do leilão será realizada no dia 19 de MAIO de 2021 às 
10h (horário de Brasília) através do portal da Empresa Gestora em Leilões 
3 TORRES LEILÕES www.3torresleiloes.com.br e do Leiloeiro Público 
MARCOS ROBERTO TORRES. 
  
3. DA VISITAÇÃO 
  
3.1. A visitação por hora estará suspensa, visando o período pandêmico. 
 
  
4. DA PARTICIPAÇÃO  
  
4.1.   Poderão participar deste Leilão os interessados, pessoa física ou 
jurídica, que estiverem previamente cadastrados, conforme condições 
descritas no portal do leiloeiro. 
  
4.1.1          Serão aceitos lances via “internet online”, conforme item 5 
deste Edital de Leilão, pelos licitantes previamente cadastrados no portal 
do leiloeiro, www.3torresleiloes.com.br até a data de encerramento. 
  
4.1.2      O cadastro dos licitantes interessados em participar do Leilão 
através da “internet on-line”, deverá ser feito no próprio portal 
www.3torresleiloes.com.br com até 48h (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação ao horário marcado para a realização do Leilão, 
devendo o interessado entregar a documentação solicitada no momento 
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do cadastro, até 24 (vinte quatro) horas após sua efetivação,  no escritório 
do leiloeiro por portador, pessoalmente ou por correios. 
  
 
5. DOS LANCES  
  
5.1    Serão aceitos lances via “internet online”, pelos licitantes 
previamente cadastrados no portal 
do leiloeiro www.3torresleiloes.com.br a partir da data de publicação do 
Edital de Leilão, até o encerramento. 
 
5.3    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.  
 
5.4 Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, não 
podendo o arrematante arrepender-se de seu lance, recusar o bem 
arrematado, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das 
características e condições dos bens e do Leilão. 
 
5.5 Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, 
prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 
 
 
6. DO PREÇO MÍNIMO DE VENDA DO BEM OU PREÇO DE 
RESERVA  
 
6.1 É o valor mínimo estipulado pela EMPRESA COMITENTE para a 
venda do bem.  
 
6.2 O valor atribuído para o lance inicial exibido no portal do 
leiloeiro www.3torresleiloes.com.br (“valor inicial do leilão” ou “valor de 
abertura”) não é o preço mínimo de venda do bem (“valor reservado” ou 
“preço de reserva”). 
 
6.3 O preço de reserva não será revelado aos eventuais interessados, em 
nenhuma hipótese. 
 
7. DOS LANCES CONDICIONAIS  
 
7.1 Quando o maior lance ofertado não atingir o preço de reserva, poderão 
ser aceitos lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior 
aprovação da EMPRESA COMITENTE. 
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7.2 Os lances condicionais serão válidos pelo prazo de até 07 (sete) dias 
úteis após a data do leilão. Aprovado o lance pela EMPRESA COMITENTE 
dentro desse prazo, o arrematante estará obrigado ao pagamento do 
preço do bem arrematado e da comissão do Leiloeiro nos 03 (três) dias 
úteis subsequentes. Caso a EMPRESA COMITENTE não aprove o valor 
ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor 
pelo proponente. 
 
8. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO  
 
Os arrematantes deverão pagar ao Leiloeiro comissão de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, em depósito, na conta por este 
indicada, conforme item 10 deste Edital. 
  
9. DO TRANSPORTE 
 
9.1    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 responsabilizar-se 
por providenciar e suportar os custos e demais obrigações relacionadas 
aos equipamentos, instrumentos, ferramentas e recursos humanos 
necessários à completa remoção e transporte dos materiais e bens que 
houver arrematado, bem como a disponibilização de 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 e bens estiverem localizados, no intuito de evitar acidentes. 
  
9.1.1     Os EPIs básicos exigidos para todos os lotes são: calças e 
camisas de mangas compridas, botina de segurança com biqueira de aço, 
capacete e luva de vaqueta. Caso haja algum material ou bem cuja 
remoção e/ou transporte requeira a utilização de outros tipos de EPIs, o 
arrematante será informado no momento do agendamento para a retirada. 
 
Antes do carregamento, os profissionais receberão instruções de acesso 
ao local. 
 
10. DO PAGAMENTO 
  
10.1    O preço dos materiais e bens arrematados e a comissão do 
Leiloeiro deverão ser pagos através de rede bancária, DOC ou TED – 
Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
a contar do encerramento do leilão/data da aprovação do lance 
condicional. 



   
 

 

  
10.2    A desistência do arrematante acarretará a incidência de multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação, sem prejuízo do 
pagamento da comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento), sob pena 
de responsabilização civil e criminal. 
  
10.3    É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou de qualquer 
forma negociar os materiais e bens arrematados, antes de sua retirada dos 
locais onde se encontram, bem como promover a retirada parcial (partes 
e peças) de tais materiais e bens. 
   
11. DA RETIRADA 
  
11.1    A retirada será realizada diretamente com o comitente, após a 
arrematação. 
 
 
Com antecedência mínima de 48 horas em relação à data da retirada dos 
materiais e bens arrematados, o arrematante deverá informar EMPRESA 
COMITENTE, o nome da transportadora, caso houver e documentos do 
veículo e condutor. 
 
Findo este prazo, o arrematante pagará multa de 1% (um por cento) ao dia 
sobre o valor global dos materiais e bens arrematados, até o máximo de 
30 (trinta) dias corridos, quando o arrematante perderá o direito de 
aquisição e o valor pago pelos materiais e bens arrematados, sem que lhe 
caiba restituição ou indenização, sob qualquer título, voltando os materiais 
e bens em questão a constituir propriedade da EMPRESA COMITENTE 
   
11.2.1     Os lotes poderão ser retirados por pessoa devidamente 
credenciada pelo arrematante e no dia agendado para a retirada, 
apresentar a nota de venda emitida pela leiloeira, sendo a 2ª. via retida por 
EMPRESA COMITENTE. 
  
11.3    O ICMS e demais tributos incidentes serão de responsabilidade do 
arrematante. O ICMS, quando incidente, deverá ser recolhido pelo 
arrematante através de guia emitida pela SEFAZ, de acordo com a 
legislação vigente. 
  
11.4    A forma de manuseio, transporte e armazenamento dos materiais 
e bens arrematados, bem como quaisquer licenças e autorizações junto 
aos órgãos ambientais, serão de responsabilidade exclusiva do 
arrematante. 
  



   
 

 

11.4.1     Os materiais e bens deverão receber tratamento ambientalmente 
correto e adequado, respeitando-se a legislação ambiental. 
  
11.4.2     EMPRESA COMITENTE poderá, a seu exclusivo critério, exigir 
do arrematante o certificado de reutilização do material. 
  
11.4.3     No caso específico dos lotes de transformadores, somente 
poderão oferecer lances os licitantes que forem pessoas jurídicas 
credenciadas junto aos órgãos ambientais competentes. 
 
11.5    Todas as despesas de carregamento, movimentação, transporte, 
retirada dos lotes e os impostos e tributos, se devidos, serão de inteira 
responsabilidade do arrematante, sendo obrigatório o uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos seus funcionários, os 
quais não adentrarão nas dependências da EMPRESA COMITENTE, se 
não estiverem de posse dos mesmos. 
  
11.6    Caso venha a ocorrer avaria mecânica e/ou elétrica nos veículos 
rodoviários utilizados para o carregamento dos materiais / bens 
arrematados, o arrematante deverá providenciar sua remoção da 
EMPRESA COMITENTE, no mesmo dia e dentro do horário estipulado no 
agendamento conforme subitem 11.1. 
   
12. DOS VEÍCULOS: 
  
12.1    Os Certificados de transferência serão obtidos pelo arrematante no 
ato da retirada dos veículos, ou seja, a retirada estará condicionada à 
assinatura do documento de transferência, não havendo possibilidade de 
envio via SEDEX pela EMPRESA COMITENTE ou pelo LEILOEIRO. Os 
veículos encontram-se regularizados junto ao DETRAN do Estado, sem 
multas pendentes de pagamento.  
 
12.2 O arrematante deverá proceder à transferência do veículo junto ao 
DETRAN no prazo legal de 30 (trinta) dias. Após as providencias acima 
mencionadas, o arrematante poderá agendar a retirada do veículo. Em 
nenhuma hipótese o veículo será retirado antes dessas providências. 
  
12.3    Os débitos dos veículos não compõem o valor do lance ofertado, 
sendo atribuição e competência dos arrematantes a verificação de 
quaisquer ônus ou encargos que incidam sobre o bem. Despesas que 
porventura incidirem sobre o bem, tais como DUT, DUAL, REMARCAÇÃO 
DE CHASSI/ MOTOR, IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, CRFV, 
VISTORIAS, MULTAS E DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA serão de 



   
 

 

inteira responsabilidade do arrematante. (o veículo está isento de 
débitos, apenas com bateria descarregada)  
  
13. DOS BENS: 
 
13.1 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 
condições, antes das datas designadas para o Leilão.  
 
13.2 Relação dos lotes: 
 

LOTE 1 

Qt Descrição Cor 
Modelo / Especificação  

UBERABA / MG     

1 Bebedouro Eletrolux   Branco Acqua fresh - WD10E 220v 

2 Bebedouro Esmaltec Branco Gelágua –  EGC35B 220v 

RIO DE JANEIRO / RJ     

1 Armário Alto - Modelo AR06  Argila  1610 x 800 x 490mm    

2 Armário Baixo - 02 portas Trancoso 800 x 740 x 590mm 

34 Armário Baixo - 02 portas  Argila 800 x 740 x 490mm 

16 Armário Baixo - 02 portas  Trancoso 800 x 740 x 490mm     

5 Armário Credenza - 04 portas  
Argila com 

portas 
cinza 

1400 x 460 x 730mm 

1 Armário Credenza - 04 portas   Amêndoa 1400 x 460 x 731mm 

1 Armário Credenza - 04 portas   Trancoso   1400 x 460 x 731mm 

1 Banqueta com estrutura em aço      

4 Cabideiro de Madeira Tabaco   

6 Cadeira fixa modelo 4011 - Espaldar Medio  Preta   

1 Carrinho de Chá e Café  
Aço 

cromado 
  

5 
Divisória piso teto  vidro de 6mm com persiana 
linha Square (desmontada) 

Alumínio e 
Vidro 

temperado 2160 x 1100mm         

12 
Divisória piso teto vidro temperado (desmontada 
em módulos)   

2160 x 4990mm 

1 Divisórias de piso Bege 1100A x 1100L mm 

1 Divisórias de piso Bege 1100A x 1200L mm 

1 Divisórias de piso Bege 1100A x 1450L mm 

1 Divisórias de piso Bege 1300A x 1600L mm 

2 Divisórias de piso Bege 1300A x 1400L mm 

3 Divisórias de piso Bege 1300A x 800L mm 



   
 

 

20 Divisórias de piso Bege 1100A x 800L mm 

8 Gaveteiro  Trancoso 400 x 500 x 63mm 

20 Gaveteiro Aéreo  Argila  300 x 470 x 540mm 

3 Gaveteiro Aéreo  Trancoso   

18 Gaveteiro Volante Argila 400 x 500 x 63mm 

1 Mesa de Reunião - Cor Marfim Argila  2400 x 1000mm 

1 Mesa de Reunião Oval Amêndoa 2000 x 1200mm 

1 Mesa de Reunião Retangular  Trancoso 3000 x 1200mm 

5 Mesa em "L" Argila 1400 x1200 mm 

12 Mesa em "L" Argila 1600 x 1400 mm 

2 Mesa em "L" Trancoso 1800 x 1800mm  

3 Mesa em "L" Trancoso 1600 x 1400 mm 

5 Mesa em "L" Península Trancoso 2100 x 1800mm 

4 Mesa Plataforma (Conjunto com 2 mesas laterais)  Argila 1400 x 700 x 740mm 

9 Mesa Plataforma (Conjunto com 2 mesas)  Argila 1400 x 700 x 740mm 

7 Mesa Plataforma (Conjunto com 4 mesas)  Argila 1400 x 700 x 740mm 

2 Mesa Plataforma (Individual)  Argila 1400 x 700 x 740mm 

4 
Persianas em alumínio 25MM com comando 
lateral Branco 2160A x 800L mm 

24 Poltrona ACTIVE - modelo 725i  Preta   

34 Poltrona Ergonômica modelo 720i  Preta   

3 POLTRONA KAIAK Marrom 
 BASE LOFT ALUMINIOS SIMILE 

COURO 

2 Porta em Vidro Temperado de abrir     Cristal 2160 x 800mm         

1 
Porta em vidro único e requadro em madeira e 
interruptor 

Alumínio e 
Vidro 

temperado 2160 x 1000mm         

1 Sofá de canto, com estrutura em madeira maciça Cinza 
 espuma(D33), manta acrílica e 

tecido 62% poliéster/38% 
algodão 

1 
Sofá Reto 3 lugares com estrutura em madeira 
maciça de refloresta 

Cinza 
 espuma(D33), manta acrílica e 

tecido 62% poliéster/38% 
algodão 

SÃO PAULO / SP     

1 Mesa em "L" Argila 1800m x 1200m x 600mm 

1 Mesa reta  Argila 1800m x 600m 

4 Mini Gaveteiros de mesa  Argila  300 x 470 x 540mm 

6 Tampos de Mesa Plataforma Argila 1400 x 570mm 

 

LOTE 2 



   
 

 

Qt Descrição Local Condição do bem 

1 
SONICWALL EMAIL SECURITY 300 - Apliance 

segurança rede 
RJ Em funcionamento 

1 
CISCO ISE 3315 - Controlador de política de 

segurança de rede 
RJ Em funcionamento 

2 
URMET DARUMA CELLINE AS III - Base 

De Celular Urmet Celline Iii As Para Central 
Pabx 

RJ Em funcionamento 

75 Aparelho telefônico Avaya 1608-I BLK  RJ Em funcionamento 

10 Aparelho telefônico Avaya 1616-I  RJ Em funcionamento 

1 Telefone CISCO CP7821 RJ Em funcionamento 

19 Avaya - IP Phone 1608 RJ Em funcionamento 

1 Telefone VOIP CISCO  RJ Em funcionamento 

1 Central Telefônica Awaya IP Office 500  SP Em funcionamento 

1 Access Points (WiFi) - Cisco E1200  SP Em funcionamento 

1 Firewall Juniper SSG5-Serial  SP Em funcionamento 

28 Aparelho telefônico Avaya 1608-I BLK  SP Em funcionamento 

1 Aparelho telefônico Avaya 1616-I  SP Em funcionamento 

1 Projetor Epson BrightLink 455Wi+  SP Em funcionamento 

3 Projetor Epson BrightLink 455Wi+  RJ Em funcionamento 

1 
Servidor IBM System x3200 M2 - 4GB de 

memória 
SP Em funcionamento 

1 
Microcomputador portatil Latitude 

E6320 
SP equipamento com tela quebrada 

1 
Microcomputador Portatil Dell Latitude 

E6330 
SP Não operacional 

1 
Armazenamento de Rede Storcenter 

Ix4-200d 4TB 
RJ Não operacional 

1  IBM TotalStorage ULTRIUM 3 RJ Não operacional 

1 IMPRESSORA HP m452dw RJ Não operacional 

2 Servidor Exchange - IBM System X3500  RJ Não operacional 

1 IMPRESSORA HP BRCHC1R20X RJ Não operacional 

1 IMPRESSORA HP color laser jet cp1215 RJ Não operacional 

1 
IMPRESSORA HP color laser jet 

cp3525dn 
RJ Não operacional 

1 Impressora Ricoh Aficio MP 2852 RJ Não operacional 

1 MONITOR LG ICI 1363 RJ Não operacional 

1 MONITOR DELL P1911T RJ Não operacional 

1 MONITO LG E1941SX RJ Não operacional 

5 DOCKSTATION HP RJ Não operacional 

 

 



   
 

 

 
 
ADVERTÊNCIA: Os arrematantes não poderão alegar o desconhecimento 
das regras e condições contidas no presente Edital, bem como da 
legislação pertinente, notadamente, sem a isto se limitar, 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. 
  

Ribeirão Preto/SP, 31 de Março de 2021. 
  
 

CARLA PRINCIPE DE CARVALHO 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

LOGUM LOGISTICA S/A 
  
 

MARCOS ROBERTO TORRES 
LEILOEIRO OFICIAL 


