ANEXO B
MODELO ÚNICO DE DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
FÍSICA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES
DECLARAÇÃO DE QUE A INFRAESTRUTURA FÍSICA TERÁ ESPAÇO
DESTINADO A GUARDA DE BENS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
E SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI SISTEMA INFORMATIZADO PARA
CONTROLE DOS BENS REMOVIDOS
DECLARAÇÃO QUE DE POSSUI EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO E
FILMAGEM DO ATO PÚBLICO DE VENDA DOS BENS
DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI INFRAESTRUTURA DE TI E
SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES
ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR RELAÇÃO SOCIETÁRIA COM
OUTRO LEILOEIRO
DECLARAÇÃO DE NÃO SER OCUPANTE DE CARGO NO PJERJ E
DE NÃO POSSUIR QUALQUER VÍNCULO COM MAGISTRADOS OU
SERVIDORES DO PJERJ
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SOCIAL
DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI APÓLICE DE SEGURO DA
INFRAESTRUTURA COM COBERTURA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL (GUARDA DE BENS DE TERCEIROS) E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL (OPERACIONAL)
Edital de Credenciamento nº 02/2019
Sr(a)
....................................................................................................
portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº......................................... e do CPF
nº......................................... para fins do disposto nos itens 3.1.3, 3.1.3.1, 3.1.4,
3.1.5,3.1.6,3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.13 do Edital de Credenciamento nº 02/2019:

- Declara que disponibilizará, no momento previsto no subitem 8.1.1 do Termo
de Referência, de infraestrutura física adequada, própria ou decorrente de vínculo
com terceiro, mediante termo de compromisso de locação, comodato,
arrendamento ou congênere, com vigência durante o período de validade do
credenciamento, para a realização dos leilões, inclusive, para promover a retirada
dos veículos, peças e acessórios automotivos a serem leiloados do local onde
estiverem alocados, sem qualquer ônus para o PJERJ;
- Declara que a infraestrutura física terá espaço destinado a guarda de bens e
atendimento ao público com área descoberta mínima de 4.000m² e área coberta
mínima de 500m², totalmente murada, contendo segurança 24 horas, sistema de
prevenção e combate a incêndios, inclusive com apoio de brigada de incêndio;
- Declara que disponibilizará, no momento previsto no subitem 8.1.1 do Termo
de Referência, de sistema informatizado para controle dos bens removidos, com
fotos e especificações para consulta on line pelo PJERJ;

- Declara que disporá, no momento previsto no subitem 8.1.1 do Termo de
Referência, de equipamento de gravação e filmagem do ato público de venda dos
bens ou de termo de compromisso com terceiros que possuam
equipamentos;

tais

- Declara que, no momento previsto no subitem 8.1.1 do Termo de Referência,
disporá de infraestrutura de TI e sistemas especializados para a realização de
leilões eletrônicos e presenciais, acessíveis pela internet, responsabilizando-se
pela segurança dos dados, assegurando a privacidade, a confiabilidade e a
disponibilidade do sistema;
- Declara não possuir relação societária com outro Leiloeiro credenciado ou em
processo de credenciamento, inclusive sociedade de fato, nos termos do artigo
36 do Decreto nº 21.981/2 e da IN DREI nº 17/2013 e posteriores alterações;
- Declara não ser servidor, ocupante de cargo no PJERJ, terceirizado, estagiário
ou ainda que tenha qualquer vínculo com magistrados ou servidores do PJERJ;
-

Declara não possuir em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal;
- Declara que, no momento previsto no subitem 8.1.1 do Termo de Referência,
disporá de apólice de Seguro da infraestrutura com cobertura de
Responsabilidade Civil (Guarda de bens de terceiros) e de Responsabilidade Civil
(Operacional), no valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

________________(local), _____de ______________ de_______ (data).

_________________________________________________________
(assinatura)
Nome legível
RG
CPF

