EDITAL DE LEILÃO
Leilão: LEILÃO DE VEÍCULOS - UNIVALI
Leiloeiro: Eduardo Abreu Alves Barbosa, inscrito na JUCESC sob a matrícula AARC/258
Comitente/Vendedor: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
1 -Da Realização do Leilão:
Será realizado de maneira simultânea (On-line e Presencial), onde os lances poderão ser ofertados
pela internet até o dia 13/12/2016, com encerramento a partir das 14h30min, quando o tempo
para lances se esgotar de acordo com relógio que regulará cada um dos lotes deste Leilão.
Lembramos ainda que a cada novo lance, caso a contagem regressiva esteja abaixo de 3:00 (três
minutos), o relógio voltará a contagem regressiva a partir de 3:00 (três minutos). Tais lances
poderão ser ofertados pelo site www.bestleiloes.com.br, para aqueles interessados que estiverem
com o cadastro devidamente realizado e aprovado. Para tanto, informamos que o prazo para a
aprovação dos cadastros é de até 02 (dois) dias úteis.
Os que pretendem participar de maneira presencial, deverão comparecer a partir das 14h30min
na Rua Araújo Figueiredo, nº 119 sala 403, Centro, Florianópolis/SC.
2 - Das Condições de Participação:
Todos os bens serão vendidos no ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, sem direito a troca e sem
garantia.
A todos os participantes interessados, é aconselhado que cadastre-se no Leilão antes do início do
Evento.
Poderão participar pessoas físicas e jurídicas que cumpram os seguintes requisitos:
 O participante “Pessoa Física” deverá:
o Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos até a data do evento;
o Estar munido de documento de identidade original (somente serão aceitos CNH
e/ou Cédula de Identidade), desde que contenha o Nome Completo, RG e CPF. Para
o caso de não conter CPF no documento, deverá ser levado o CPF original;
o Apresentar Comprovante de Endereço (somente contas de água, contas de luz ou
contas de telefone fixo) emitido há no máximo 60 (sessenta dias) da data de
realização do Leilão.
 O participante “Pessoa jurídica” deverá apresentar:
o Cartão de CNPJ, para comprovar que a empresa possui pelo menos 6 (seis) meses
de existência;
o Comprovante de endereço (somente contas de água, contas de luz ou contas de
telefone fixo) emitido há no máximo 60 (sessenta dias);
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o Comprovação de que o participante do Leilão é o representante legal da empresa
(por meio do contrato ou estatuto social ou procuração assinada pelo
representante legal, com firma reconhecida e cópia do contrato social);
o Todos os documentos do participante exigidos para o participante “Pessoa Física”.
3 - Da Visitação dos Bens Leiloados:
Os bens leiloados estarão disponíveis para visitação a partir da data de abertura do respectivo
leilão em nosso portal, o horário de visitação deverá será agendado previamente no escritório do
Leiloeiro, pelo telefone (48)3025-1050.
4 - Do pagamento dos Lotes Arrematados:
Para o caso de arrematação, o arrematante deve deixar um sinal em cheque próprio (não são
aceitos cheques de terceiros) ou em dinheiro em valor correspondente a 20% do valor do lance,
quando o lance for presencial. O saldo do pagamento (para o caso do sinal ser pago em dinheiro)
deverá ser quitado por meio de depósito em dinheiro (direto no caixa do banco), Transferência à
vista entre contas correntes, TED ou DOC. O lote somente será liberado para o Arrematante após a
compensação do crédito em nome do Leiloeiro em Banco, Agência e Conta informados no ato da
arrematação. Só serão considerados quitados os bens com seus depósitos bancários devidamente
identificados pelo número transmitido ao Arrematante como “Código Identificador”, quando da
arrematação. Para os casos onde o sinal é pago em cheque, o depósito deve ser no valor total e o
cheque será devolvido ao arrematante.
O Prazo final para reconhecimento dos valores pagos em conta, para que o pagamento seja
considerado realizado no prazo determinado é o dia 14/12/2016, sendo o tempo necessário para
compensação bancária do pagamento de inteira responsabilidade do Arrematante. Portanto, é
indicado ao Arrematante que fique atento aos prazos de compensação bancária, para que o
pagamento não seja considerado atrasado. Com isso, é evitada a aplicação das multas previstas
por atraso.
Para o caso de desistência do lote arrematado, o Arrematante deverá comunicar o Leiloeiro
dentro do prazo estipulado para pagamento e depositar dentro do mesmo prazo, na conta do
Leiloeiro, o correspondente a 20% (quinze por cento) do valor de arrematação a título de multa,
onde 5% (cinco por cento) refere-se à comissão do Leiloeiro e os outros 15% (quinze por cento)
serão destinados a cobrir custos relativos ao Evento de Leilão.
Para o caso de atraso no pagamento, será aplicada multa de 5% em cima do valor total a ser pago
(lance + comissão + taxas administrativas) e mais juros de 1% ao mês pro rata die.
O não pagamento sujeita a inclusão do Arrematante nas listas de proteção ao crédito e/ou
execução judicial por parte do Leiloeiro, contra o Arrematante, de acordo com o artigo 39, do
Decreto nº 21.981/32.
O Leiloeiro e o portal (website) pelo qual se está realizando o Leilão são meros mandatários da(s)
Empresa(s) Comitente(s), não se responsabilizando pela origem, procedência, validade, evicção,
Endereço: Rua Araújo Figueiredo, 119 , CJ 401 e 403 - Florianópolis/SC - Tel.: (48)3025-1050 E-mail:
eduardo.abreu@bestleiloes.com.br - Site: www.bestleilões.com.br

vícios ocultos ou existência de impedimentos ou ônus sobre os bens ora em Leilão, nem tampouco
pelo pagamento de impostos/tributos referentes à mercadoria (tais como ICMS, etc).
5 - Da Arrematação e Retirada dos Lotes Arrematados:
Quando da realização de Leilões Presenciais, o Arrematante deverá assinar o Protocolo de
Arrematação, logo que seu lance seja dado como vencedor. Antes de se retirar do Leilão, o
Arrematante deve se dirigir à Organização do Leilão para assinatura do(s) Auto(s) de Arrematação
do(s) lote(s) adquirido(s). Independente da assinatura do Auto de Arrematação, o Protocolo de
Arrematação já é um compromisso de compra por parte do Arrematante. Para os Leilões
realizados pela internet, será realizado contato entre o escritório do Leiloeiro e o autor do lance
vencedor, para que sejam transmitidas as informações devidas.
Não serão aceitas reclamações ou desistências após a arrematação. O interessado declara ter
pleno conhecimento das presentes CONDIÇÕES DE VENDA (EDITAL) DO LEILÃO. Os participantes
estão sujeitos a todas as cláusulas do contrato de Adesão de Usuários do portal
www.bestleiloes.com.br e às presentes Condições de Venda (Edital), sendo de sua inteira
responsabilidade a vistoria prévia dos lotes, isentando o Leiloeiro e a Empresa
Comitente/Vendedora por vícios ocultos ou aparentes no bem adquirido, renunciando desde já a
qualquer direito ou ação, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento das
condições de uso, falta de componentes, peças ou qualquer outra circunstância para pleitear
devoluções, descontos ou desistir do lote arrematado.
A retirada e as despesas relacionadas à desmontagem e/ou remoção dos lotes desde o local
indicado são de inteira responsabilidade do Arrematante.
Não será permitida a retirada de lotes arrematados cujo pagamento não seja identificado pelo
Leiloeiro, sendo que a comprovação do pagamento é responsabilidade do Arrematante.
Para este Leilão, o produto estará liberado para retirada a partir de 5 (cinco) dias após o
encerramento do leilão, mediante agendamento pelo telefone (48) 3025-1050. Poderá ser
retirado pelo Arrematante ou por meio de terceiros, desde que autorizado pelo Arrematante
(autorização por escrito, assinada pelo Arrematante e com firma reconhecida) e com posse do
Auto de Arrematação. Para retirada dos lotes de veículos automotores arrematados (quando
ofertados) é obrigatória a entrada no processo de transferência dos veículos junto ao Detran/SC e
o devido reconhecimento do pagamento em conta por parte do Leiloeiro.
6 – Dos Lances Condicionais
Quando o lance vencedor não atingir o valor mínimo para o lote, a critério do Leiloeiro, este será
considerado “Lance Condicional”, devendo o Arrematante ser avisado sobre esta questão
pessoalmente (para o caso de Leilões Presenciais), por e-mail ou por telefone, em um prazo de até
1 (um) dia útil após o encerramento do Leilão. Após este comunicado, o Vendedor possui 2 (dois)
dias úteis para se posicionar sobre a concretização do negócio. Caso o lance condicional seja
aceito pelo Vendedor, o procedimento para pagamento e retirada seguirá o indicado neste
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documento. Caso o lance não seja aceito pelo Vendedor, o negócio não será concluído, sem
qualquer ônus ao Vendedor ou ao Leiloeiro, não sendo devida qualquer indenização ao
Arrematante.
7 - Dos lotes Ofertados
A relação dos lotes/bens que serão levados a leilão encontra-se ao final deste edital em forma de
planilha anexo I.
As imagens constantes no website do Leiloeiro são meramente ilustrativas. O valor pago pelo
respectivo lote não inclui despesas de remoção e montagem, que devem correr por conta do
arrematante.
As informações sobre o funcionamento dos bens/lotes são de responsabilidade da Univali.
Maiores detalhes, fotos e mais informações podem ser obtidas por meio do site do Leiloeiro
(www.bestleiloes.com.br).
8 - Das Disposições Finais:
Para os veículos leiloados, incidirá a comissão do Leiloeiro, no valor de 6% (seis por cento) sobre o
valor do lance ofertado e taxa administrativa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por lote
arrematado.
Para os demais bens leiloados, incidirá a comissão do Leiloeiro, no valor de 9% (nove por cento)
sobre o valor do lance ofertado e taxa administrativa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por
lote arrematado.
Os lotes do presente Leilão podem ser modificados a critério do Leiloeiro ou do Comitente.
Infrações cometidas em data anterior ao Leilão e impostos/taxas vencidas até a data do Leilão
serão de responsabilidade do Comitente. As infrações de transito com data posterior e
impostos/taxas com vencimento após a data do Leilão serão de responsabilidade do arrematante.
O presente Edital de Leilão encontra-se registrado junto ao Cartório de Títulos e Documentos de
Florianópolis, no município de Florianópolis, estado de Santa Catarina.

Florianópolis/SC, 29 de novembro de 2016.

Eduardo Abreu Alves Barbosa
Leiloeiro Oficial
Matrícula: AARC/258
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ANEXO I – LISTA DE LOTES
Lote nº: 1
Localização: Campus Itajaí
Item

Lance Inicial: R$ 10.200,00
Qtd.

GOL MFB2441: 1.0, 2007, 4 portas, branco, ar
condicionado sem funcionar, capô precisando
de pintura, pneus em bom estado, sem estepe,
sem macaco, sem chave de rodas, mecânica
em dia, manutenções preventivas em dia,
licenciamento em dia. Km: 214.137km

1

Lote nº: 2
Localização: Campus Itajaí
Item

Lance Inicial: R$ 11.700,00
Qtd.

GOL MFB4491 : 1.0, 2007, 4 portas, branco, CD
player, ar condicionado, pneus em bom
estado, estepe, macaco, chave de rodas,
mecânica em dia, manutenções preventivas
em dia, licenciamento em dia. KM: 195.953km

1

Lote nº: 3
Localização: Campus Itajaí
Item

Lance Inicial: R$ 20.800,00
Qtd.

DOBLÔ ADVENTURE MDQ8564 : 1.8, 2007, 4
portas, branco, 6 lugares, CD player, ar
condicionado, pneus em bom estado, estepe,
macaco, chave de rodas, mecânica em dia,
manutenções preventivas em dia,
licenciamento em dia. KM: 150.823km

1

Lote nº: 4
Localização: Campus São José - Sertão do Maruim
Lance Inicial: R$ 1.500,00
Lote HP Rack
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Item

Qtd.

Processador

Servidor HP ProLiant ML 110

2

Intel Pentium 4 3.2GHz

Servidor HP ProLiant ML 150 G3

4

Intel Xeon 1.86GHz

Servidor HP ProLiant ML 150 G3

1

Intel Xeon 1.86GHz

Servidor HP Compaq D330 DT

1

Intel Pentium 4 2.66GHz

Servidor HP ProLiant ML 350 G5

1

Servidor HP ProLiant ML 350 G5

Memó
ria
512M
B
1GB

Disco
80GB
2 x 80GB

-

1GB
512
MB
-

2 x 80GB

2

2 x Intel Pentium 4 3.2GHz

-

2 x 80GB

Servidor HP ProLiant ML 350 G5

1

2 x Intel Pentium 4 3.2GHz

-

-

Servidor HP ProLiant ML 350 G5

3

Intel Xeon 1.86GHz

4GB

2 x 80GB

Servidor HP ProLiant ML 350 G5

1

Intel Xeon 1.86GHz

4GB

-

Servidor HP ProLiant ML 350 G5

1

Intel Xeon 1.86GHz

4GB

3 x 300GB

Servidor HP ProLiant DL360 G3

1

2 x Intel Xeon 1.86GHz

3GB

2 x 72GB

Servidor HP ProLiant DL360 G3

1

2 x Intel Xeon 1.86GHz

6GB

2 x 72GB

Servidor HP ProLiant DL360 G3

6

2 x Intel Xeon 3.06 GHz

2GB

2 x 72GB

Servidor HP ProLiant DL 385

2

AMD Opteron 285 2.6GHz

6 x 146.8GB

Servidor HP Netserver LC3

2

Intel Pentium III 550MHz

Servidor HP InteGrity RX2660

1

Intel Xeon 1.86GHz

512M
B
Não
tem

Lote nº: 5
Localização: Campus São José - Sertão do Maruim
Item

Lance Inicial: R$ 500,00
Qtd.

Macas

1

Cadeiras de rodas

8

Cadeira de Massagem

2

Estufa

1

Mesas de desenho

2

Mimiógrafo

1

Guilhotina

1

Arquivo de aço para mapas

2
Lote nº: 6
Localização: Campus São José - Sertão do Maruim

Item

Lance Inicial: R$ 150,00
Qtd.

Capelas de manipulação de químicos

3
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40GB

3 x 9.1
Não tem

Lote nº: 7
Localização: Campus São José - Sertão do Maruim
Item

Lance Inicial: R$ 650,00
Qtd.

Televisores

40

Retroprojetores

64

Projetores de slides

6

DVD

2

Vídeo Cassete

4

No mínimo 33 estão funcionando

Lote nº: 8
Localização: São José
Item

Lance Inicial: R$ 500,00
Qtd.

Máquina de escrever eletrônica

2

Vídeo Cassete

12

TVs

17

DVDs

6

Aparelhos de som

8

Caixa de som

6

Projetor Slides

2

Tela de projeção

1

Filmadora

1

Microfone sem fio

1

Retroprojetores

33
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