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EDITAL DE LEILÃO N° 001/2019 – LEILÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS  

 

 

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES - 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na 

Rua 22 s/nº, Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, torna público que, 

devidamente autorizado pela Pró - Reitoria de Administração e Planejamento, na forma 

do disposto na Lei Orgânica Municipal nº 1.874, de 07 de dezembro de 2018, e na 

forma do processo administrativo nº 1008/2019, fará realizar, no dia 25 de novembro 

de 2019, às 08h15min, na sala 10, bloco I da FIMES/UNIFIMES; licitação na 

modalidade de LEILÃO do tipo MAIOR LANCE POR LOTE  que se regerá pela Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis 

e do disposto no presente edital. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Quaisquer modificações ocorridas no edital, após a publicação deste, por 

iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão publicadas no 

Placar da FIMES/UNIFIMES e ainda divulgadas por meio eletrônico na Internet, 

através do site www.unifimes.edu.br, e comunicadas aos adquirentes do edital, 

via telefax, telegrama, entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas. 

 

1.2. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas 

acerca do objeto do edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por 

escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, junto à 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

    

2  

  

Comissão, no seguinte endereço: Rua 22, s/nº, Setor Aeroporto, Mineiros - GO, 

ou através do telefone (64) 3672- 5119/3672-5113. 

 

1.3. Caberá à Comissão Geral de Licitação e a Assessoria Jurídica responder às 

impugnações e pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes 

antes da realização da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para 

todos os interessados por qualquer das formas previstas no item 1.1 deste edital. 

 

 

2. OBJETO 

 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. 

 

3. DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

3.1. O Leiloeiro, Liomar Alves dos Santos, nomeado pelo Decreto nº 276, de 26 de 

setembro de 2019, se fará presente no local e hora previstos para o evento, onde será lido 

o presente Edital e identificados os bens, visando à confirmação dos valores mínimos 

fixados na avaliação realizada pelo Responsável Técnico da UMIFIMES. 

 

4. DA VISITAÇÃO AOS BENS MÓVEIS 

 

4.1. Os bens especificados no Anexo I poderão ser vistoriados e estarão em exposição 

a partir da data da publicação deste edital, em dias uteis, no horário da 08:00hs as 

11:00hs, e das 13:00hs as17:00hs, na unidade I do Centro Universitário de Mineiros 
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- UNIFIMES, localizada na Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 

75.830-00. 

 

4.2. Os servidores responsáveis pelo acompanhamento das visitas/vistorias são:  

Leonardo Alessander Ribeiro Duarte, Laíse Mazurek e Danilo Marques Oliveira com 

quem poderão ser obtidas informações relativas aos bens, inclusive pelo telefone (64) 

3672-5112 ou (64) 3672-5149 ou (64) 3672-5137. 

 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

5.1. O Leilão será aberto a todos os interessados, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas.  

Todos os participantes deverão fazer o credenciamento na data e hora marcada para 

a realização da sessão, como condição para participar dos lances, devendo apresentar 

os seguintes documentos: 

 

SE PESSOA FÍSICA: 

 

a) diretamente, mediante sua presença pessoal: 

 

 Apresentação de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF 

 Apresentação de cópia de Documento de Identificação (RG ou CNH) com foto 

previsto na Legislação Federal; 

 Apresentação de cópia do Comprovante de Endereço; 

 

b) indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em 

procuração, com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público. 

 

 Apresentação de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF do 

preposto; 
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 Apresentação de cópia do Documento de Identificação (RG ou CNH) com foto 

previsto na Legislação Federal do preposto; 

 Apresentação de Cópia do Comprovante de Endereço do preposto; 

 Apresentação de Cópia da procuração conforme mencionado acima. 

 

 

SE PESSOA JURÍDICA: 

 

a) diretamente, mediante a presença pessoal do proprietário ou representante legal:  

 

 Apresentação de cópia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na junta comercial, do qual se extraia a 

representatividade da empresa; 

 Apresentação de Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 Apresentação de Cópia de Documento de Identificação (RG ou CNH) do 

representante com foto previsto na Legislação Federal; 

 

b) indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em 

procuração, com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público: 

 

 Apresentação de cópia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na junta comercial, do qual se extraia a 

representatividade da empresa; 

 Apresentação de Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 Apresentação de Cópia de Documento de Identificação (RG ou CNH) do preposto 

com foto previsto na Legislação Federal; 

 Apresentação de Cópia da procuração conforme especificado acima. 

 

 

 

 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

    

5  

  

5.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticadas, ou 

acompanhados de original para a autenticação no momento da sessão; 

 

5.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas ou jurídicas 

que: 

 

5.3.1. Estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito 

Federal ou municipal, nos termos dos artigos 9º e 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

5.3.2. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

5.3.3. Pessoas que livremente não puderem exercer atos da vida civil; 

5.3.4. Sejam servidores do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES ou 

de outras entidades que estejam a ela cedidos ou à sua disposição, além 

de seus ascendentes e descentes. 

 

6. DO PREÇO 

 

6.1. O valor mínimo da arrematação foi fixado na avaliação elaborada pela 

comissão de avaliação (art. 17, II e 53, § 1º, da Lei 8666/93), conforme ANEXO 

I ao Edital. 

 

7. DOS LANCES DE ARREMATAÇÃO 

 

7.1. Os lances serão efetuados a partir do valor mínimo estimado para cada LOTE, 

constante do Anexo I deste Edital; 

 

7.2. Poderão ser feitos quantos lances os licitantes desejarem, até o momento em que, 

após verificação pelo Leiloeiro, não haja mais interesse na apresentação de novos 

lances pelos presentes, sendo considerado vencedor o maior lance ofertado, desde 

que, no mínimo, igual ao valor da avaliação. 
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7.3. Arrematado o bem, será apresentado, em seguida, para assinatura o Termo de 

Compromisso de Arremate, Anexo II, na forma convencionada neste Edital, que 

conterá os dados do lote vencido e do arremate, firmando o compromisso de 

pagamento dos valores conforme estipulado neste Edital e em sua proposta. 

 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1.Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para 

participar do presente certame: 

 

8.1.1. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

8.1.1.1.Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante (pessoa física e 

jurídica); 

8.1.1.2.Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou equivalente) da sede da licitante 

(pessoa física e jurídica); 

8.1.1.3.Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União (pessoa física e jurídica); 

8.1.1.4.Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) (pessoa jurídica); 

8.1.1.5.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título 

VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, emitida pelo site do TST. 

(Pessoa física e jurídica). 

 

8.1.2. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

8.1.2.1.Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário 

da sede da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da 

data da sessão. (Pessoa jurídica) 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

    

7  

  

 

9. DA ATA 

 

9.1. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os bens 

moveis alienados, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os 

trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 

 

9.2. A ata será assinada, ao seu final pelos membros da Comissão de Licitação, pelo 

Leiloeiro e credenciados que desejarem. 

 

 

10. DO PAGAMENTO 

  

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

 

10.2.  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. 

 

10.3.  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. 

 

10.4. A liberação dos bens arrematados somente se dará após a comprovação de 

quitação do Boleto Bancário. 

 

10.5.  Somente após a confirmação do pagamento, através da apresentação do 

comprovante de pagamento bancário, o Leiloeiro cientificará o arremate e autorizará, 

formalmente, a retirada dos bens arrematados. 
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10.6.  O não cumprimento ao disposto no item 10.2 acarretará ao arrematante, as 

penalidades previstas na legislação pertinente. 

 

  

11. DA RETIRADA E ENTREGA DOS BENS 

 

11.1. 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, através da apresentação do comprovante de 

pagamento bancário.  

 

11.2. O Leiloeiro encaminhará a nota de arrematação e o comprovante de depósito 

para a Comissão de Licitação, que expedirá o documento de liberação, somente após 

comprovado o crédito na conta da UNIFIMES. 

 

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

entregues ao arrematante após a comprovação do regular pagamento do Boleto 

Bancário. 

 

11.4. 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. 

 

11.5. 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. 

 

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

arrematado. 

 

12. DO DIREITO DE PETIÇÃO: 
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12.1. 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. 

 

12.2. 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. 

 

12.3. 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 

ou da lavratura da ata, nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou 

revogação deste Leilão. 

 

12.4. 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. 

 

12.5. 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. 

 

12.6. 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. 

 

12.7. 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. 

 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

    

10  

  

12.8. 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. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

13.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de proposta e documentação referente ao presente Edital, cujo 

desconhecimento não poderá alegar. 

 

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

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

13.3. 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. 

 

13.4. 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. 

 

13.5. 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. 

 

13.6. 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. 

 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

    

11  

  

13.7. 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. 

 

13.8. 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. 

 

13.9. 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. 

 

13.10. 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. 

 

13.11. Acompanham este edital os seguintes anexos: Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Termo de Compromisso de Arremate; Anexo III – Autorização de Emissão 

de Boleto Bancário; Anexo IV - Autorização de retirada do bem; Anexo V – Avaliação 

dos Bens Móveis/Fotos. 

 

Mineiros/GO, 09 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Liomar Alves dos Santos 

Leiloeiro 

 

mailto:liomar@unifimes.edu.br



