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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente processo licitatório a realização de leilão objetivando a 

venda de bens móveis considerados inservíveis, de acordo com Anexo I do edital. 

 

1.2. Os bens aqui mencionados serão vendidos no estado e condições em que se 

encontram pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, 

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

qualidades intrínsecas e extrínsecas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A alienação tem por objetivo arrecadar fundos de bens antieconômicos e 

inservíveis, dando continuidade às melhorias no CENTRO UNIVERSITARIO DE 

MINEIROS – UNIFIMES. Reduzir custos de manutenção e melhorar as condições de 

trabalho com a utilização de melhores ferramentas, promovendo o bem-estar dos 

servidores através da otimização. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS BENS INSERVIVEIS  

 

3.1. A descrição dos bens inservíveis e suas respectivas situações encontram-se 

discriminados abaixo, e foram atribuídas pela comissão permanente de patrimônio.  

 

COMISSÃO NOMEADA 

Presidente: Leonardo Alessander Ribeiro Duarte 

Membro: Laíse Mazurek 

Membro: Danilo Marques Oliveira 
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3.2. Os quadros abaixo de bens móveis foram declarados como inservíveis ou 

obsoletos pela Comissão Permanente de Inventário e Patrimônio 

 

LOTE 1: SUCATAS E SUCATEADOS DE INFORMÁTICA E 

ELETRODOMÉSTICOS 

 

ITEM 
QUANT. 

APROX. 

ESTADO DO 

LOTE 
DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LANCE 

INICIAL 

01 

03 TONELADAS 

APROXIMADA

MENTE 

INSERVÍVEL 

SUCATAS E SUCATEADOS 

DE INFORMÁTICA E 

ELETRODOMÉSTICOS: 

CPU´S, COMPUTADORES 

COMPLETOS, MONITORES, 

TECLADOS, BEBEDOUROS, 

MOUSE, NOBREAK, 

ESTABILIZADORES, 

IMPRESSORAS, VENTILADORES, 

FREEZER, RETROPROJETORES, 

CONDICIONADORES DE AR, 

VENTILADORES, FORNO MICRO-

ONDAS, FOGÃO, APARELHO DE 

TELEVISÃO, BEBEDOUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 0,25 

O QUILO 

 

LOTE 2: SUCATAS E SUCATEADOS DE MOBILIARIOS E  

FERROS LEVES DIVERSOS 

 

ITEM QUANT. APROX. 
ESTADO DO 

LOTE 
DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LANCE 

INICIAL 
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02 

01 TONELADA 

APROXIMADAME

NTE 

INSERVÍVEL 

SUCATAS E SUCATEADOS DE 

MOBILIARIOS E  

FERROS LEVES DIVERSOS: 

 MESAS, CADEIRA, CARTEIRAS 

ESCOLARES, LOUSA ESCOLAR 

 

 

R$ 0,20 

O QUILO 

 

 

 

4. DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento, relativo ao lote adquirido, será em cota única. 

 

4.2. Os arrematantes dos bens deste Leilão se obrigam a, no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas do encerramento do certame, efetuar o pagamento relativo a cota única do 

total arrematado mediante Boleto Bancário. 

 

4.3. O Boleto será emitido pela Central de Atendimento ao aluno, localizado na Rua 22, 

s/n, Setor Aeroporto, Mineiros/GO, através das informações repassadas pelo 

Leiloeiro, através da Autorização de emissão do Boleto, Anexo III, emitir boleto único 

para cada arrematante. 

 

4.4.  A liberação do bem arrematado somente se dará após a comprovação de quitação 

do Boleto Bancário. 

 

5. DA RETIRADA E ENTREGA DOS BENS 

 

5.1.  Para retirada (recebimento da posse) dos bens, o arrematante deverá 

apresentar ao Leiloeiro ou pessoa designada pelo Presidente da Comissão de 

Licitação, o comprovante de quitação do boleto bancário. 
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5.2. O Leiloeiro encaminhará a nota de arrematação e o comprovante de quitação do 

boleto bancário para a Comissão de Licitação, que expedirá o documento de liberação, 

somente após comprovado o crédito na conta da UNIFIMES. 

 

5.3.  Em se tratando de bens móveis inservíveis e sucatas, os mesmos serão 

entregues ao arrematante após a comprovação do regular pagamento do Boleto Bancário. 

 

5.4. O Leiloeiro ou outro servidor designado terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

para a liberação do bem para o arrematante, contado a partir da data do recebimento 

do documento de liberação. 

 

5.5. Os bens deverão ser retirados em até 05 (cinco) dias corridos após o 

recebimento pelo arrematante do documento de liberação, no horário de 8:00hs as 

11:00hs e das 13:00hs as 17:00hs. 

 

5.6. Correrão às expensas do arrematante todas as despesas para a retirada do bem 

arrematado. 

 

6. DO DIREITO DE PETIÇÃO: 

 

6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade 

na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para o Leilão. 

 

6.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não o 

fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a realização do Leilão, hipótese em que 

tal comunicação terá efeito de recurso. 

 

6.3.Observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar 

recurso ao Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato 
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ou da lavratura da ata, nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou 

revogação deste Leilão. 

 

6.4.Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos deste 

Leilão com vista franqueada aos interessados. 

 

6.5.Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes mediante publicação de 

aviso no sítio eletrônico da FIMES www.unifimes.edu.br, que poderão impugná-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

6.6.Ao término do prazo, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submetê-lo à consideração da 

Direção Geral, devidamente instruído, que poderá rever a decisão do Leiloeiro. 

 

6.7.Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender 

reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser apresentados, 

exclusivamente, por escrito, anexando-se ao recurso próprio. 

 

6.8.O recurso interposto deverá ser comunicado ao Leiloeiro, logo após ter sido 

protocolado no Protocolo da UNIFIMES, localizado na Rua 22, s/n, Setor Aeroporto, 

Mineiros/GO. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1.Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

de proposta e documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não 

poderá alegar. 

 

7.2.A apresentação dos lances implicará a plena aceitação, por parte dos licitantes, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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7.3.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente da FIMES. 

 

7.4.A Diretora Geral da FIMES poderá revogar o presente leilão em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

7.5.A FIMES se reserva o direito de retirar ou substituir do leilão qualquer bem móvel 

por inexistência de oferta, ou por motivo fortuito ou de força maior, bem como, leiloar 

novamente os bens cuja venda não venha a ser concretizada por falta de pagamento. 

 

7.6.É facultada ao Leiloeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 

 

7.7.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta durante a realização do leilão. 

 

7.8. As normas que disciplinam este leilão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

7.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a visitação 

e realização da sessão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

7.10. Demais esclarecimentos relativos ao presente Leilão deverá ser objeto de consulta 

com a Comissão de Licitação, na sede da FIMES – Unidade I, pelo telefone (64) 3672-

5119 ou (64) 3672-5113 ou ainda através do e-mail: liomar@unifimes.edu.br. 

mailto:liomar@unifimes.edu.br
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Mineiros/GO, 09 de outubro de 2019. 

 

 

 

Solicitado por:  

 

____________________________________________ 

Leonardo Alessander Ribeiro Duarte 

 

 

____________________________________ 

Laíse Mazurek 

 

 

_______________________________________ 

Danilo Marques Oliveira 

 

Aprovador por: 

 

 

_________________________ 

Ita de Fátima Dias Silva 

 

. 

 

 

 

 


