
FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL –
FUNDAÇÃO UNIVATES

Edital no 09/Fundação Univates, de 22 de dezembro de 2022

Edital de Leilão

O Presidente da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social –
Fundação Univates, no uso de suas atribuições estatutárias, por meio do Leiloeiro Público
Oficial, matrícula 101/1994, Luciano Scheid, devidamente autorizado pela Fundação
Univates, inscrita no CNPJ no 04.008.342/0001-09, sediada na avenida Avelino Talini, 171,
bairro Universitário, no município de Lajeado-RS, na qualidade de proprietária, torna público
que submeterá à venda bens, de forma exclusivamente on-line, por meio do endereço
eletrônico www.scheidleiloes.com.br, pela maior oferta por lote, respeitado o preço mínimo
de venda do lote, conforme Anexo I, atendidas as seguintes especificações:

1. Das especificações
1.1 Data e horário de realização do Leilão: 09/03/2023, às 14 horas.

1.2 Local de realização: Leilão on-line, por meio do endereço eletrônico
www.scheidleiloes.com.br.

1.3 Local de visitação: de acordo com a indicação constante no Anexo I.

1.4 Período de visitação: de 06/03/2023 a 08/03/2023, das 8h às 12h e das 13h30min às
17h30min, sendo permitida uma pessoa por vez, de acordo com a ordem de chegada.

1.5 Da participação on-line: o interessado deverá efetuar o cadastro prévio, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, enviando a documentação necessária e
seguindo as regras de participação dispostas no referido site, conforme subitem 4.2 deste
Edital.

2. Do objeto
2.1 A presente licitação na modalidade de leilão tem por objeto a venda dos bens inservíveis
pertencentes à Fundação Univates, os quais serão vendidos no estado de conservação em
que se encontram, não sendo de responsabilidade do Leiloeiro Oficial ou da Fundação
Univates quaisquer consertos, reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou
transporte do material arrematado, transferência e ônus.

2.2 O arrematante (comprador) não poderá recusar em hipótese alguma a sua arrematação
e alegar o desconhecimento dos bens levados a leilão, sob pena de aplicação das sanções
previstas neste Edital de Leilão.

2.3 A Fundação Univates e o Leiloeiro Oficial não se enquadram na condição de
fornecedores ou comerciantes nos termos da lei, ficando eximidos, assim, de qualquer
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responsabilidade por vícios ou defeitos, ocultos ou não. Também, não se responsabilizarão
por eventuais erros de digitação que venham a ocorrer neste Edital. Não serão admitidas
reclamações, desistências e devoluções após o certame.

2.3.1 Os lotes dos bens estão descritos no Anexo I, um a um, contendo especificações e
valor mínimo de arrematação.

3. Da visitação pública
3.1 Os bens a serem leiloados poderão ser vistoriados pelos arrematantes, a fim de obterem
as informações necessárias à compreensão do objeto. Não cabe aos arrematantes, durante
o leilão e após a entrega dos bens, alegar desconhecimento das condições em que se
encontram os itens dos lotes.

3.2 Será permitida apenas a avaliação visual do bem, sendo vedados quaisquer outros
procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

4. Da participação
4.1 Os interessados em participar do leilão deverão atender aos seguintes requisitos:

a) estar com 18 anos completos (menores somente emancipados ou assistidos por seu
representante legal);

b) estar de acordo com este Edital e também com as condições de participação no
leilão via internet no site www.scheidleiloes.com.br;

c) obter aprovação do cadastro prédio via leiloeiro;
d) estar com seu CPF/CNPJ em situação regular na Receita Federal.

4.2 Para participação on-line, os interessados deverão realizar cadastro prévio, em até 24
(vinte e quatro) horas do horário marcado para início dos pregões, no site –
www.scheidleiloes.com.br – para obtenção de “login e senha” habilitada e liberada para
apresentação de lances on-line.

4.2.1 A participação on-line estará condicionada à obtenção dessa habilitação prévia, a qual
será concedida de acordo com os critérios de cadastro e segurança do leiloeiro e da
empresa responsável pela organização do leilão. Lances enviados na modalidade “on-line” e
que não sejam registrados e/ou conhecidos no pregão por recusa do leiloeiro, queda de
conexão do sistema e/ou de internet não garantem direitos aos ofertantes, tendo em vista
que a participação on-line é apenas uma facilitadora de acesso e das ofertas, com os riscos
naturais às imprevisões e intempéries.

5. Do procedimento
5.1 Os interessados efetuarão lances on-line, a partir do valor mínimo de avaliação,
constante deste Edital, considerando-se vencedor o licitante que houver feito a maior oferta
aceita pelo Leiloeiro Oficial.

5.2 Na sucessão de lances, a diferença do valor não poderá ser inferior ao percentual
indicado pelo Leiloeiro Oficial.
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5.3 O pregão será transmitido em tempo real pelo sistema de leilões on-line da Scheid
Leilões (acessado pelo site www.scheidleiloes.com.br). Em caso de queda no sistema e/ou
conexão de internet, o Leiloeiro Oficial, em conjunto com a Comissão de Leilão, decidirá, de
acordo com as condições mais favoráveis ao objeto deste Edital.

5.4 Durante a realização do leilão, fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos
adquiridos pelo arrematante.

5.5 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.

6. Das condições de pagamento
6.1 Os pagamentos referentes aos bens arrematados no leilão, valor do maior lance, serão
pagos por meio de depósito bancário, Banco do Brasil, Ag 4044-4, Conta 12885-6, com
identificação do arrematante (CPF ou CNPJ).

6.2 O leiloeiro fará jus ao recebimento de comissão de 5% (cinco por cento) incidente sobre
o valor da arrematação dos bens levados a leilão, devendo tal comissão ser paga
exclusivamente pelos arrematantes na forma estabelecida pelo leiloeiro.

6.3 Após a confirmação do pagamento, será lavrada a respectiva nota de venda em leilão
(recibo definitivo/fatura de leilão), discriminando o valor de venda (arrematação), e o valor de
5% (cinco por cento) relativo à comissão do Leiloeiro Público Oficial.

6.4 O descumprimento do subitem “6.1”, ressalvadas as situações decorrentes de caso
fortuito ou força maior, na forma da lei, devidamente comprovadas e aceitas pela Comissão
de Leilão configurará a desistência tácita do arrematante, relativamente ao lote leiloado,
sendo obrigação do arrematante o pagamento da multa de desistência que será incorporado
à Fundação Univates a título de indenização com as despesas do leilão de 15% (quinze por
cento) do valor do lance, e ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do
lance, não prejudicando a melhor oferta que seguir a do inadimplente.

6.5 O arrematante assume inteira responsabilidade, tanto na esfera cível quanto na penal,
relativamente às perdas e danos ocasionados em decorrência de eventual descumprimento
dos subitens anteriores, ensejando o ajuizamento do devido processo legal pela Fundação
Univates ou pelo Leiloeiro Público Oficial.

6.6 Aquele que ofertar durante o certame e que não efetuar o pagamento estará sujeito às
penas previstas no Art. 335 do Código Penal, sem prejuízo à transferência da arrematação
para a melhor proposta que seguir a este inadimplente.

7. Da entrega dos bens
7.1 A retirada do(s) lote(s) arrematado(s) ocorrerá por meio de agendamento com o
Leiloeiro, condicionada à compensação do pagamento do(s) lote(s) arrematados, mediante a
apresentação do Termo de Arrematação e Responsabilidade e a Nota de Venda expedida
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pelo Leiloeiro Oficial.

7.1.1 A retirada do bem deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da
data do certame, sob pena de cobrança de taxa de permanência de R$ 50,00 (cinquenta
reais) por lote arrematado, por diária de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, momento em
que os bens arrematados e não retirados retornam ao patrimônio da Fundação Univates,
sem prejuízo das sanções legais ao arrematante.

7.2 A Fundação Univates entregará ao arrematante a declaração de liberação para
transferência de propriedade do veículo, cópia da publicação do Edital de Leilão e Ata do
Leilão, além do envio de documento oficial ao Detran-RS, informando do leilão ocorrido,
nome completo e CPF do arrematante, para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o
arrematante regularize perante o Detran a transferência ou baixa do veículo, sendo as
despesas financeiras com o Detran de inteira responsabilidade do arrematante.

7.3 Cabe ao arrematante o pagamento das despesas, como Imposto Sobre Propriedade de
Veículo Automotor - IPVA, Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, taxas, multas, licenciamentos se houver e
quaisquer outros tipos de débitos existentes anteriores à data do leilão, para regularização
do veículo.

7.4 Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o traslado dos bens
adquiridos, bem como a quitação de taxas e tributos existentes anteriores à data do leilão e
as que surgirem após a data do certame.

7.5 Uma vez integralizado o pagamento, a Fundação Univates exime-se de toda e qualquer
responsabilidade pela perda total ou parcial e avarias que venham a ocorrer no(s) bem(ns)
arrematado(s) e não retirado(s) dentro do prazo estipulado acima.

8. Da ata
8.1 Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos,
bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos decorridos na
licitação, em especial os fatos relevantes.

8.2 A ata será assinada, ao seu final, pelos integrantes da Fundação Univates, pelo Leiloeiro
Oficial e licitantes que desejarem.

9. Das impugnações
9.1 Em qualquer fase deste leilão caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data da intimação do ato ou lavratura da ata.

9.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade,
devendo protocolar o pedido na Fundação Univates até o penúltimo dia útil antes da data
fixada para o evento.
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9.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital quem não o fizer até o segundo
dia útil que anteceder a abertura do leilão ou, tendo-o aceito, sem objeção, venha a apontar
falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

9.4 Os recursos serão dirigidos à Fundação Univates, a qual poderá reconsiderar sua
decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-los, devidamente
informados, para apreciação e decisão da autoridade superior.

10. Das disposições finais
10.1 A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, para
cobertura de omissões ou eliminação de distorções, acaso verificadas.

10.2 A Fundação Univates poderá, por motivos justificados, retirar do leilão qualquer um dos
lotes descritos neste Edital.

10.3 O arrematante do lote da sucata de ferro e da sucata eletrônica deverá apresentar ao
Leiloeiro, no momento do cadastramento, a Licença Ambiental conforme exigido na
legislação, sendo uma condição para arrematação e posterior retirada do bem. No caso de
não apresentação da Licença Ambiental, o licitante com o maior lance na sequência será
considerado vencedor, e assim sucessivamente.

10.4 A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as
normas e regulamentos deste leilão, obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva
e irrecorrível as condições aqui estabelecidas, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento.

10.5 Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Fundação Univates,
em horário comercial, por meio do e-mail patrimonio@univates.br ou do telefone (51)
3714-7000, ramal 5932 (bens do Anexo I, tabela 1) e ramal 5533 (bens do Anexo I, tabela
2).

10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Univates, por meio da Comissão
Permanente de Patrimônio.

10.7 Os horários constantes neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília.

10.8 Fica eleito o Foro de Lajeado/RS para discussão de eventuais litígios oriundos do
presente Leilão, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiados.

Ney José Lazzari
Presidente da Fundação Univates
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ANEXO I

Observação: Para visitação dos bens constantes na Tabela 1 deste Anexo, os interessados devem
se dirigir ao prédio da Univates localizado na cidade de Encantado-RS, Estrada São José, nº 1655,
bairro São José. Em relação aos bens mencionados na Tabela 2 deste Anexo, os interessados em
realizar visitação devem se dirigir à Univates na cidade de Lajeado-RS, Avenida Avelino Talini, nº 171,
Setor de Engenharia e Manutenção, sala 102 do prédio 9.

Tabela 1 - Bens disponíveis para visitação na cidade de Encantado-RS

No do
lote Descrição Valor (R$)

1
10 mesas com estrutura tubular e tampo em fórmica branca e 40 cadeiras
com estrutura tubular. Medidas da mesa: 0,80m de altura x 1,50m de
comprimento x 0,83m de largura.

900,00

2
10 mesas com estrutura tubular e tampo em fórmica branca e 40 cadeiras
com estrutura tubular. Medidas da mesa: 0,80m de altura x 1,50m de
comprimento x 0,83m de largura.

900,00

3
10 mesas com estrutura tubular e tampo em fórmica branca e 40 cadeiras
com estrutura tubular. Medidas da mesa: 0,80m de altura x 1,50m de
comprimento x 0,83m de largura.

900,00

4
10 mesas com estrutura tubular e tampo em fórmica branca e 40 cadeiras
com estrutura tubular. Medidas da mesa: 0,80m de altura x 1,50m de
comprimento x 0,83m de largura.

900,00

5
10 mesas com estrutura tubular e tampo em fórmica branca e 40 cadeiras
com estrutura tubular. Medidas da mesa: 0,80m de altura x 1,50m de
comprimento x 0,83m de largura.

900,00

6 80 estruturas tubulares de cadeiras com ou sem assento. 100,00

7
14 coletores de copos descartáveis. Medidas do coletor meia lua: 0,65m de
altura x 0,50m de diâmetro. Medidas do coletor quadrado: 0,55m de altura x
0,22m de lado.

100,00

8 45 rádios wireless cisco, 11 roteadores wireless TP-link, 4 switches 48
portas Enterasys. 500,00

9 8 mini pcs, 3 iMac, 64 estabilizadores, 245 pentes de memória, 8 nobreaks,
11 notebooks. 1.500,00

10 40 cadeiras diversas estofadas, fixas ou giratórias. 100,00

11 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

12 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

13 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

14 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00
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15 3 arquivos de aço com 4 gavetas. 150,00

16

3 mesas de computador. Medidas da mesa com tampo escuro: 0,75m de
altura x 0,70m de largura x 0,40m de profundidade. Medidas da mesa com
tampo branco: 0,75m de altura x 0,70m de largura x 0,60m de profundidade.
Medidas da mesa com tampo cinza claro: 0,75m de altura x 0,90m de
largura x 0,75m de profundidade.

30,00

17 Suporte para 2 monitores e 5 televisores 42". 500,00

18 16 projetores multimídia. 500,00

19 Mesa com estrutura de madeira azul e com tampo de vidro. Medidas: 1,10m
de altura x 3,20m de comprimento x 2,00m de largura. 100,00

20 2 quadros com moldura em mdf e com 24 displays em acrílico. Medidas:
1,18m de altura x 0,82m de largura. 10,00

21

Estante para exposição em madeira e estante de metal baixa. Medidas da
estante de madeira: 1,10m de altura x 1,55m de comprimento x 0,60m de
largura. Medidas da estante metálica: 0,60m de altura x 0,65m de
comprimento x 0,60m de largura.

30,00

22 Analisador de bioquímica Mindray BS-300 para retirar peças. 1.000,00

23 Cuba de inox. Medidas: 0,60m de altura x 2,00m de comprimento x 0,55m
de largura. 500,00

24 Plataforma para troca de óleo (para elevador). 1.000,00

25 2 mesas/bancadas com estrutura metálica e tampo em fórmica. Medidas:
0,75m de altura x 1,40m de comprimento x 0,70m de largura. 50,00

26 Máquina de medir fio. 150,00

27 4 balcões/estufas para alimentos. 500,00

28 2 mesas de reunião redonda. Medidas: 0,73m de altura x 1,20m de diâmetro
e 0,75m de altura x 1,00m de largura. 40,00

29 4 banquetas altas com estofado preto e estrutura tubular. Altura da
banqueta sem encosto: 0,76m. Altura da banqueta com encosto: 0,91m. 150,00

30 Refiladora de papel e triturador de papel. 800,00

31 Batedeira industrial GASTROMAQ 6L BP06 e batedeira industrial G PANIZ
12L BP12R. 1.500,00

32 2 longarinas com 3 lugares azul. 70,00

33 2 longarinas com 2 lugares azul. 50,00

34 Longarina com 3 lugares amarela. 40,00

35 Balança. 50,00
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36 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

37 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

38 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

39 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

40 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

41 6 filtros de água. 300,00

42 2 estantes metálicas com 3 bandejas. Medidas: 0,88m de altura x 0,93m de
largura x 0,30m de profundidade. 10,00

43

3 mesas de centro. Medidas da mesa com tampo quadrado de vidro: 0,70m
de altura x 0,90m de tampo. Medidas da mesa com tampo quadrado de mdf:
0,41m de altura x 1,00m de tampo. Medidas da mesa com tampo retangular
de mármore: 0,35m de altura x 1,20m de comprimento x 0,50m de largura.

150,00

44 4 condicionadores de ar. 500,00

45 10 cadeiras de auditório azul. 250,00

46 10 cadeiras de auditório azul. 250,00

47 10 cadeiras de auditório azul. 250,00

48 8 cadeiras de auditório cinza. 160,00

49
Armário para videoteca e balcão vitrine com vidro. Medidas do armário:
2,08m de altura x 1,57m de comprimento x 0,24m de largura. Medidas do
balcão: 0,92m de altura x 1,50m de comprimento x 0,51m de largura.

150,00

50 25 classes Cequipel e 25 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 350,00

51 25 classes Cequipel e 25 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 350,00

52 2 estantes metálicas para revistas. Medidas: 2,00m de altura x 1,03m de
largura x 0,31m de profundidade. 50,00

56 Aquecedor de água Bosch a gás modelo GWH 325B GN AS0ND. 300,00

57 2 mesas para refeitório com 8 lugares. Medidas: 0,79m de altura x 2,40m de
comprimento x 0,80m de largura. 150,00

58 4 suportes para tv com rodas. Medidas: 1,33m de altura x 0,80m de
comprimento x 0,55m de largura. 50,00

59 2 biombos, 1 cama hospitalar adulta, 1 cama hospitalar infantil e 1 colchão
hospitalar infantil. 150,00

60 2 mesas em inox com 2 cubas Klima. Medidas: 0,94m de altura x 1,84m de
comprimento x 0,69m de largura. 500,00

61 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00
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62 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

63 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

64 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

65 2 mesas de reunião redondas. Medidas: 0,79m de altura x 1,08m de
diâmetro. 100,00

66 Mesa de reunião retangular fórmica branca. Medidas: 0,75m de altura x
2,00m de comprimento x 1,00m de largura. 50,00

67 24 cadeiras de pvc e 6 mesas de pvc. 250,00

68 24 ventiladores. 150,00

69 12 ventiladores para retirar peças. 10,00

70 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

71 30 classes Cequipel e 30 cadeiras estofadas com estrutura metálica. 500,00

72 4 balanças. 50,00

73 17 diversos aparelhos de áudio, 10 microfones para retirar peças. 50,00

74 12 rádios de comunicação para retirar peças. 10,00

75
48 equipamentos diversos para retirar peças (máscara de solda, aparelho
de solda, máquina de café, geladeira Climax, decibelímetro digital,
engraxadeira manual, furadeira, etc).

200,00

76
Balcão de biblioteca. Medidas dos lados: 1,66m x 4,26m x 2,38m x 1,86m x
2,94m x 0,78m e 1,10m de altura. 150,00
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Tabela 2 - Bens disponíveis para visitação na cidade de Lajeado-RS

No do
lote Descrição Valor (R$)

77 Ford Focus 1,8L HA Prata, placa DDB-3J98 e Renavam 00755385780. 9.256,80

78 Renault Logan Branco, placa ITA3G04 e Renavam 00463029739. 17.473,60

79 Motocicleta Honda C100 BIZ-ES, placa IVQ0F40 e Renavam 01010736350. 6.819,40

80

Trator agrícola mod. 685 Valmet, carreta agrícola Becker 3ton vermelha,
plataforma agrícola traseira IBL vermelha, roçadeira Lavrale para trator
vermelho, capinadeira mecânica CM600 CMV e carreta tanque CTIN 3000
Incomagri 3000L.

50.000,00
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