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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO REQUERIMENTO 

DE HABILITAÇÃO  

 

 

Os interessados em participar do Leilão Judicial para aquisição dos bens que 

compõem a UPI AGRO deverão enviar para o endereço eletrônico: 

contato@marcoantonioleiloeiro.com.br, em até 12 (doze) horas antes da data 

prevista para o encerramento do leilão, a documentação abaixo relacionada, 

inclusive efetuar o seu cadastro através do site: 

www.marcoantonioleiloeiro.com.br para efetivação dos lances.  

 

Somente serão habilitados para participar do leilão e ofertar lances na plataforma 

dos leiloeiros os interessados que atenderem às condições mínimas previstas no 

Edital de leilão e apresentarem os documentos abaixo relacionados, 

concomitantemente do cadastro feito na plataforma do leilão.  

 

Pessoas físicas:  

1- Carta de apresentação dos Documentos de Habilitação e Declaração de 

que o lance apresentado tem caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade 

em relação ao proponente, ressalvadas as eventuais condições 

precedentes ao fechamento da aquisição, nos termos do Edital e nos 

Contratos de Compra e Venda, mediante modelo em anexo;  

2- Cédula de Identidade;  

3- Comprovante de Situação Cadastral no CPF – Receita Federal;  

4- Comprovante de endereço atualizado;  

5- Prova da capacidade financeira: Os interessados deverão comprovar que 

têm capacidade econômica, financeira e patrimonial através de declaração 
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de referência bancária de pelo menos 02 (duas) instituições financeiras de 

primeira linha ou prova de que possui recursos ou meios suficientes para 

fazer frente ao pagamento de, pelo menos, o Preço Mínimo da UPI objeto 

do leilão ou uma entrada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e o 

pagamento do saldo remanescente em, no máximo, 10 (dez) parcelas 

mensais e sucessivas. A comprovação poderá ser feita através de 

declaração de imposto de renda, contratos e outros meios que se façam 

equivalentes. 

 

Pessoas jurídicas:  

 

1- Carta de apresentação dos Documentos de Habilitação e Declaração de 

que o lance apresentado tem caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade 

em relação ao proponente, ressalvadas as eventuais condições 

precedentes ao fechamento da aquisição, nos termos do Edital e nos 

Contratos de Compra e Venda, mediante modelo em anexo;  

2- Cartão CNPJ - Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;  

3- Cópia de contrato social ou estatuto social; caso seja uma sociedade de 

capital, cópia dos livros societários que indiquem as pessoas físicas ou 

jurídicas titularidades das ações; além da apresentação de atas de 

nomeação de seus administradores, se aplicável;          

4-  Prova da capacidade financeira: Os interessados deverão comprovar que 

têm capacidade econômica, financeira e patrimonial através de declaração 

de referência bancária de pelo menos 02 (duas) instituições financeiras de 

primeira linha ou prova de que possui recursos ou meios suficientes para 

fazer frente ao pagamento de, pelo menos, o Preço Mínimo da UPI objeto 

do leilão ou uma entrada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e o 

pagamento do saldo remanescente em, no máximo, 10 (dez) parcelas 
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mensais e sucessivas. A comprovação poderá ser feita através de 

balancetes, declaração de imposto de renda, contratos e outros meios que 

se façam equivalentes.  

 

Agendamento de visitas prévias:  

A Recuperanda disponibilizará a todos os interessados devidamente cadastrados 

e habilitados no processo competitivo o acesso para visita do ativo que compõe a 

UPI AGRO, desde que haja agendamento previamente solicitado pelo interessado 

mediante envio para o endereço de e-mail contato@marcoantonioleiloeiro.com.br. 

Após o prazo, os Leiloeiros terão o prazo de 02 (dois) dias úteis contados do 

recebimento do e-mail para responder com a indicação da data da visita e 

orientações, adotando-se as medidas necessárias de cumprimento de protocolos 

de segurança em razão da pandemia COVID-19. 

 


