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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº. 408/2019 

MODALIDADE: ONLINE 

 

 

 

A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), pessoa jurídica de direito público 

interno, instituída pela Lei Municipal n°. 1.557, de 14 de dezembro de 1968 e integrante da 

Administração Pública Indireta do Município de Blumenau, Santa Catarina, na forma de autarquia 

municipal de regime especial, com sua estrutura administrativa estabelecida pela Lei 

Complementar n°. 743, de 19 de março de 2010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) sob o nº. 82.662.958/0001-02, com sede e foro na cidade de Blumenau/SC, na 

Rua Antônio da Veiga, nº. 140, bairro Itoupava Seca, CEP 89030-903, através do Leiloeiro Público 

Oficial Júlio Ramos Luz, matrícula AARC nº. 162, comunica aos interessados, que realizará leilão 

público de bens móveis inservíveis, os quais serão arrematados pelo maior lance oferecido, 

igual ou acima da avaliação. 

 

Data e horário: 12 de fevereiro de 2020, às 9h00min; 

Local: Modalidade ON LINE, com acesso através do site www.leiloador.com.br  

 

1 – Das disposições gerais: 

1.1. O interessado em licitar deverá ter capacidade, autoridade e legitimidade para assumir todas as 

responsabilidades e obrigações constantes nas Condições Gerais e dispostas no presente Edital. 

1.2. Para participação de forma online, em especial, o interessado deverá obrigatoriamente efetuar 

cadastro prévio no site do Leiloeiro Público, enviar a documentação necessária e anuir às regras 

de participação dispostas no site para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e 

homologará os lances em conformidade com as disposições do Edital. 

1.3. O leilão estará a cargo da plataforma eletrônica de leilões acessível através do link 

www.leiloador.com.br e do Leiloeiro Oficial Júlio Ramos Luz, regularmente matriculado no 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no Departamento Nacional de 

Registro do Comércio e na Junta Comercial Estadual. 

1.4. Fica reservado ao Leiloeiro, durante o apregoamento, o direito de estabelecer a diferença mínima 

entre os lances dos interessados. 

 

2 – Das condições de participação: 

2.1. Pessoa Física: documento de identidade (Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) e/ou Cédula de Identidade (CI)), comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) e comprovante de endereço/residência emitido à, no máximo, 60 (sessenta) dias 

consecutivos contados da data agendada para realização do leilão. 

http://www.__________________.com.br/
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2.2. Pessoa Jurídica: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) e contrato social/ato constitutivo consolidado. 

 

3 – Das condições da venda: 

3.1. O horário previsto no Edital é referencial para que se faça o apregoamento virtual de cada lote, 

passando-se um a um, podendo, ainda, anotar registros de lances e disputas (mesmo após este 

horário), até que se tenha a terceira batida do martelo e a confirmação do leiloeiro nas 

mensagens/áudio da Tela de Lances. 

3.2. Reforçamos que o website Leiloeiro Público faz uso do apregoamento virtual dos lotes. Em 

contrapartida, não existe cronometragem regressiva/encerramento de lotes, pois a atuação do 

Leiloeiro Oficial é imprescindível para ocorrência do certame e baliza o processo do início ao fim. 

3.3. Os bens/lotes serão vendidos a quem maior lance oferecer, em moeda nacional corrente. 

3.4. O interessado declara ter ciência de que o Comitente/Vendedor, o Leiloeiro Público e a 

Plataforma Eletrônica de Leilões não garantem a regularidade mecânica, motor, elétrica, 

eletrônica ou hidráulica dos bens deste leilão, bem como de suas peças e componentes, que o 

bem será entregue nas condições em que se encontra. Por isso, deverão verificar as suas 

condições in loco, pois não poderão alegar posteriormente qualquer desconhecimento acerca 

das características ou do estado de conservação do bem adquirido. 

3.5. A venda será celebrada em caráter "ad corpus", ou seja, não cabendo ao adquirente, em 

nenhuma hipótese, pleitear a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço. 

 

4 – Dos débitos incidentes sobre o bem: 

4.1. As despesas provenientes da quitação de quaisquer débitos relativos aos bens/lotes apregoados 

e anteriores à data do leilão são de responsabilidade da Universidade. Todos os débitos 

incidentes sobre os bens/lotes que tenham fato gerador após a data da realização do leilão 

serão de exclusiva responsabilidade do Arrematante/Comprador. 

4.2. Os interessados deverão cientificar-se previamente das restrições impostas pela legislação 

municipal, estadual e federal aplicável, por força da arrematação, aos bens/lotes deste leilão. 

 

5 – Dos tipos de lances especiais: 

5.1. A plataforma eletrônica de leilões do website www.leiloador.com.br permite o recebimento de 

lances virtuais. Além do “lance livre”, do “cobrir lance” e do “lance comum”, destacam-se as 

demais ferramentas e funcionalidades: 

5.2. O interessado poderá programar lances automáticos (Ligar Robô) e garantir que incrementos 

sejam lançados durante a disputa em leilão, automaticamente e em seu favor, sem que o seu 

valor máximo estipulado seja ultrapassado. Uma vez que outro interessado não cubra o maior 

lance dado pelo “Robô”, então este vence a disputa. 
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5.3. O “Lance Robô”, que é um valor estipulado como teto para o arremate do lote, protegerá suas 

ofertas e disputas contra eventuais faltas de energia ou quedas de conexão de Internet. Para 

utilizar, o usuário deve estipular o seu teto e ativar/ligar o “Lance Robô”. 

 

6 – Da visitação dos bens leiloados: 

6.1. As fotos divulgadas dos bens/lotes são meramente ilustrativas, competindo aos interessados, 

portanto, a visitação prévia dos mesmos de maneira prévia à realização do leilão. 

6.2. É obrigatório o agendamento da visitação através do telefone (47) 3321-0620 ou pelo o e-mail: 

patrimonio@furb.br.. 

6.3. A visitação dos bens ocorrerá somente na segunda-feira (10/02/2020) e terça-feira 

(11/02/2020) imediatamente anteriores à data de realização do certame, nos seguintes locais: 

Campi I, II, III e V da Universidade, localizados, respectivamente, nos seguintes endereços: 

Rua Antônio da Veiga, nº. 140 (I), Rua São Paulo n°. 3250 (II), Ruão São Paulo 2171 (III) e Rua 

Samuel Morse, nº. 768 (V – Hospital Universitário), todos no município de Blumenau/SC. 

 

7 – Do Pagamento dos Lotes Arrematados: 

7.1. O valor total exigido deverá ser quitado por meio de Depósito em Dinheiro (direto no caixa do 

banco) ou por transferência à vista entre contas correntes Transferência Eletrônica Disponível 

(TED). O lote somente será liberado para o Arrematante após a compensação do crédito em 

nome da Universidade no Banco do Brasil (001) Agência 0095-7 Conta Corrente: 27341-4 

CNPJ 82.662.958/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU e a 

comissão de 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro no Banco SICOOB, Agência 3034, Conta 

Corrente (Oficial) 000038762-2, CNPJ: 34.414.538/0001-64 

7.1.1. Caso solicitado o número identificador, o Arrematante deverá informar seu CPF/CNPJ, e após 

a efetuação das Transferências (TED), enviar o comprovante para os seguintes e-mails: 

contato@leiloador.com.br e patrimônio@furb.br .  

7.1.2. Vale destacar que a Universidade e o Leiloeiro Oficial utilizam conta oficial que aceitam somente 

Depósito Identificado no caixa (CPF/CNPJ) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED). 

No caso do não cumprimento da obrigação assumida, estará o proponente, sujeito a sanções de 

ordem judicial, cível e criminal. 

7.1 O tempo necessário para a compensação bancária do pagamento é de inteira 

responsabilidade do Arrematante/Comprador.  

 

8 – Da taxa do leiloeiro e das condições gerais do pagamento: 

8.1. O Arrematante/Comprador pagará à Universidade o valor total do arremate e ao Leiloeiro Oficial 

5% (cinco por cento) adicionais – calculados sobre o valor total do lance final vencedor, a título 

de comissão do profissional. 

8.2. O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor total do lance exigido no Item 7.1. 

mailto:patrimonio@furb.br
mailto:contato@leiloeiropublico.com.br
mailto:patrimônio@furb.br
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8.3. A plataforma eletrônica www.leiloador.com.br não cancela, nem anula lances efetuados, uma 

vez que são irrevogáveis e irretratáveis e significam compromisso assumido perante o Edital e a 

Administração. Todas as ofertas e lances (inclusive os lances automáticos, “robôs”) efetuados 

pelos interessados são de suas inteiras responsabilidades e ficarão registrados no sistema com 

a data e horário em que forem lançados. 

8.4. O arremate é uma ordem de pagamento a vista e, excepcionalmente para o arremate online, 

será aceito que a comprovação/compensação do pagamento se dê até o dia útil imediatamente 

subsequente ao de realização do leilão. Caso a quitação do lance vencedor não ocorra desta 

forma, o lote será repassado ao segundo melhor lance ou, sucessivamente, aos demais, até a 

confirmação de um vencedor depositante. 

8.4.1. O devedor será alvo de processo administrativo de aplicação de sanção para a cobrança dos 

valores do arremate inadimplido acrescido às multas, sem prejuízo da restrição à conta de 

acesso ao sistema de leilão online, da imposição do impedimento de negociar com o Poder 

Público por até 2 (dois) anos, de cobranças extrajudiciais e judiciais, além de protestos e 

inscrições em cadastros de devedores. 

 

9 – Da entrega e da retirada do bem/lote: 

9.1. A retirada do bem restará condicionada a confirmação dos pagamentos e a integralização dos 

valores pelo Arrematante/Comprador, conforme previsto pelo Edital. 

9.2. A retirada completa e total do(s) bem(ns) ocorrerá – de forma a evitar o transporte/remoção 

parcial do(s) lote(s) arrematado(s) das instalações da Universidade – no prazo máximo de 10 

(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de finalização/homologação do certame. 

9.3. Ultrapassado o prazo descrito anteriormente sem que ocorra a retirada do(s) bem(ns), haverá 

uma multa/taxa por guarda no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por dia. Decorridos 30 (trinta) 

dias consecutivos sem a remoção do(s) mesmo(s) do pátio pelo Arrematante/Comprador, este 

perderá o direito de retirá-lo(s), tornando-o(s) novamente disponível(is) para venda, cabendo ao 

Arrematante apenas a restituição do saldo dos valores pagos (se houver), uma vez descontado 

o montante devido pelo atraso na retirada, sem prejuízo da cobrança das quantias faltantes para 

quitação do valor integral da sanção. 

9.4. A documentação pertinente do bem arrematado, bem como a Nota de Venda em Leilão, será 

entregue ao Arrematante/Comprador no ato da retirada dos lotes do local de guarda do(s) 

bem(ns). A retirada dos bens será acompanhada da documentação que foi entregue ao 

Arrematante no dia do leilão. 

9.5. Na impossibilidade do Arrematante comparecer pessoalmente para a retirada, o mesmo deverá 

constituir procurador para este específico fim, através de instrumento de outorga de poderes com 

firma reconhecida em Cartório, constando o nome de quem será responsável pela retirada, sob 

pena de não lhe ser entregue o(s) bem(ns) e dar ensejo à contagem/contabilização do valor de 

multa por atraso na retirada do(s) lote(s). 
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10 – Da transferência do bem/lote: 

10.1. A transferência do lote/bem arrematado deverá ser efetuada dentro do prazo legal, devendo 

correr às expensas do Arrematante/Comprador. Esta responsabilidade será reduzida a termo e 

devidamente assinada pelo Arrematante no ato da assinatura do recibo/ficha de arrematação. A 

transferência de propriedade será feita única e exclusivamente à pessoa do 

Arrematante/Comprador. 

 

11 – Sanções para o caso de inadimplemento: 

11.1. O não pagamento dos valores incidentes sobre a arrematação no prazo previsto neste Edital 

configurará desistência por parte do arrematante, ficando este obrigado a pagar multa 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total de arremate, e se for o caso, do 

depósito/guarda dos bens por prazo superior ao limite descrito no Item 9.2. 

11.2. Ao fim do processo administrativo de aplicação de sanção, a Administração poderá emitir título 

de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a Protesto, por falta de pagamento, 

se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº. 21.981/32. Tais 

valores devidos figuram como dívida líquida e certa, nos termos do art. 786, do Código de 

Processo Civil, corrigida monetariamente até o efetivo pagamento sem prejuízo das perdas, 

danos e lucros cessantes, do Processo Criminal (art. 171, inciso VI, do Código Penal).  

 

12 – Das disposições finais: 

12.1. Da reunião referente ao leilão será lavrado Diário ou Auto de Leilão, no qual figurarão todos os 

lotes vendidos ou não, bem como a correspondente identificação dos 

Arrematantes/Compradores por seus nomes completos, endereços, inclusive com número de 

CPF ou CNPJ. 

12.2. Fica reservado à Universidade o direito de revogar, anular, retirar e incluir partes/lotes no 

procedimento ou suspender o presente processo de leilão, bem como adiar datas de início do 

leilão, devendo, para tanto, promover as pertinentes comunicações em mídias oficiais. 

12.3. A participação no presente Leilão implica, no momento em que o lance for considerado vencedor 

no mesmo, na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste Edital bem como 

submissão às demais obrigações legais decorrentes. 

12.4. O encerramento do processo de Leilão ocorrerá com a entrega do(s) bem(ns) vendido(s) e a 

prestação de contas do Leiloeiro. 

12.5. O Leiloeiro não está obrigado a seguir a ordem numérica em que estão dispostos os lotes deste 

Edital, podendo invertê-la durante a sessão do Leilão conforme lhe for conveniente. 

12.6. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma forma 

negociar o(s) seu(s) bens antes da confecção da Nota de Venda em Leilão ou do pagamento, 
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sendo que a Universidade e/ou o Leiloeiro não atenderão ou reconhecerão reclamações de 

terceiros com os quais venha o arrematante transacionar itens arrematados no certame. 

12.7. Não haverá, sob hipótese alguma, a substituição das Notas de Venda, salvo por ocorrência de 

caso fortuito ou de força maior. 

12.8. Os interessados em esclarecer quaisquer dúvidas sobre o presente Edital poderão fazê-lo 

através do correio eletrônico licitacao@furb.br, na Divisão de Administração de Materiais (DAM) 

da Fundação Universidade Regional de Blumenau, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no 

horário das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou através dos telefones (47) 

3321-0211/0501, de maneira direta com o Setor de Licitações da Administração. 

12.9. O Descritivo de Bens a Serem Leiloados (DBSL) está disponível para consulta como Anexo I 

deste Edital. 

12.10. Fica eleito o foro da cidade de Blumenau, Santa Catarina, que prevalecerá sobre qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento 

convocatório. 

 

Blumenau, 18 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Marco Aurélio de Oliveira 

Chefe da Divisão de Administração de Materiais 

Pró Reitoria de Administração  

Portaria nº. 043/2019  
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ANEXO I 

 

LEILÃO Nº. 408/2019 

 

DESCRITIVO DE BENS A SEREM LEILOADOS (DBSL) 

 

Lote Descrição do Lote  Lance Mínimo 

1 

04 itens patrimoniais: cafeteiras, marca universal. Código FURB: 34125, 

42158, 42160 e 42161 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 200,00 

2 

Sucata de 92 projetores multimídia de Marcas Diversas. Código FURB: 

Baixados. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 500,00 

3 

Equipamentos utilizados em vídeo transmissão TV. Contém câmeras, 

microfones, tripés, monitores de vídeo, televisores, adaptadores de vídeo, 

gravadores de aúdio, receptores de satélite profissional, lente zoom p/ 

câmera de vídeo profissional e vários outros equipamentos.  

Código FURB: 9431, 9468, 9469, 9482 ,9483 ,9501, 9506, 9515, 9536, 9537, 

9547, 9548, 9555, 9563, 9565, 9591, 9601, 9602, 9671, 9695, 9700, 9701, 

9745, 9778, 9779, 9780, 9781, 9783, 9784, 9786, 9793, 9794, 9795, 9797, 

9799, 9810, 9814, 9815, 9826, 9827, 9829, 9831, 9832, 9833, 9834, 9840, 

9842, 9854, 9858, 9860, 9869, 9872, 9880, 9884, 9890, 9908, 9919, 9931, 

9932, 9933, 9943, 9948, 9952, 9980, 9981, 9985, 9996, 10487, 10489, 10500, 

10513, 10560, 10565, 10575, 10576, 10579, 10583, 10591, 10621, 10634, 

10651, 10685, 10710, 10733, 10734, 10736, 10737, 10738, 10740, 10741, 

10742, 10744, 10748, 10749, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 

10760, 10761, 10762, 10763, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10770, 

10771, 10774, 10775, 10776, 10780, 10783, 10785, 10794, 10798, 10799, 

10800, 10802, 10803, 10804, 10805, 10923, 10924, 10925, 10928, 10929, 

10931, 10932, 10933, 10934, 10936, 10937, 10938, 10942, 10948, 10949, 

11036, 11056, 11060, 11068, 11070, 11082, 11122, 11123, 11129, 12740, 

19300, 21792, 23281, 32339, 34135, 10496, 10543, 10545, 10546, 10584, 

10612, 10613, 10618, 10619, 10620, 10628, 10732, 10739, 10746, 10750, 

10782, 10787, 10791, 10806, 10807, 10808, 10809, 10916, 11061, 11159, 

11234, 9471, 9502, 9518, 9546, 9556, 9557, 9577, 9579, 9580, 9589, 9590, 

9592, 9721, 9790, 9800, 9801, 9804, 9808, 9824, 9825, 9830, 9843, 9911, 

9933, 9986, 10966, 10967, 10968 e 11119.   

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 1.000,00 

4 

Sucata de equipamentos eletrônicos – Equipamentos diversos: TVs, 

DVDs, Rádios, Retroprojetores, Fax, Balanças, Estabilizadores e outros. 

Código FURB: 10561, 11710, 11827, 12544, 13681, 13695, 13986, 13926, 

13973, 14620, 15646, 15924, 15925, 15926, 15970, 15972, 15973, 15974, 

R$ 300,00 
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15975, 15976, 15977, 15978, 15979, 16398, 16533, 17538, 17539, 17974, 

17975, 18588, 18589, 18603, 18604, 18608, 18609, 18611, 18613, 18614, 

18616, 18618, 18619, 18690, 18765, 19320, 20446, 20454, 20456, 20461, 

20462, 20468, 20619, 20621, 20625, 20626, 20627, 20628, 20629, 21080, 

21081, 22073, 2216, 22650, 22929, 2293, 22432, 2304, 24744, 24971, 25711, 

25913, 26753, 26754, 26756, 26759, 27035, 30838, 27196, 27198, 27208, 

27211, 3053, 31100, 31251, 31287, 31335, 31375, 31886, 3411, 3527, 36058, 

36203, 3687, 3816, 39559, 40090, 40418, 40419, 40420, 41460, 4633, 485, 

5878, 5881, 5903, 5908, 5994, 6017, 6427, 6428, 6429, 6681, 6682, 6691, 

6692, 6895, 6924, 8031257, 8031258, 8031259, 8031260, 8611, 9003847, 

9299 e 9892. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

5 

200 Quilos de Cobre. Sobra de material. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 2.000,00 

6 

Motores e Transformadores diversos. Marcas Kohlbach, Arno, WEG, 

Eberle, Balteau, Ward, Isolet e Instrumenti. Composto de motores elétricos 

trifásicos, transformadores e outros. 

Código FURB: 29474, 29473, 29531, 38978, 29540, 29541. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 800,00 

7 

Motor Elétrico e Transformador de Grande Porte. Marca Arno e Trafo. 

Contendo um motor elétrico de indução trifásico 250 CV, 1175 rpm (doado 

pela empresa Altona), um transformador de distribuição trifásico a óleo de 

15 kVA e Chave seccionador trifásica 15 kV. Código FURB: 29532 e 38988. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 2.500,00 

8 

1.800 litros de óleo mineral isolante usado. Rejeito que pode ser 

recuperado. 

Com relação ao lote 8 fica expresso no edital que somente poderão ser 

adquiridos por pessoa jurídica, sendo que as mesmas deverão apresentar cópia 

da licença ambiental fornecida por órgão Federal, Estadual ou Municipal para 

comercialização manuseio e transporte de materiais desta natureza. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 3.000,00 

9 

Sucata de eletrodomésticos (linha branca). Diversos. Código FURB: 

Baixados 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 50,00 

10 

Sucata de metais diversos. Código FURB: Baixados 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 100,00 

11 

Sucata de impressoras diversas. Modelos: Lexmark T640, E 320N, E 450 

DNT 640, E 250N, E120; HP 41480 F, 2300 Laserjet, 9800, Deskjet 

Advantage 2546, Scannjet E 2710; Epson LQ 1170 e outros. Código FURB: 

Baixados 

R$ 500,00 
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OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

12 

Sucata de equipamentos de informática diversos. Código FURB: 

Baixados.  

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 300,00 

13 

Cadeiras odontológicas e periféricos. Código FURB: 23947, 25146, 23847, 

24249, 24278, 25417, 25408, 25425, 25426, 25435, 25416, 25406, 25409, 

25424, 25428, 25414, 25427, 25412, 25401, 25429, 25407, 24161, 24174, 

24170, 24173, 24191, 24159, 24175, 24176, 24177, 24169, 24189, 24193, 

24171, 24166, 24168, 24187, 24184, 24165, 24183, 24190, 24194, 24182, 

24192, 24164, 24167, 24181, 24180, 24163, 24179, 24178, 24162, 24172, 

24188, 25937, 25948, 25100, 25098, 25097, 24291, 24290, 25365, 25364, 

25187, 25182, 24150, 23998, 23902, 23997, 25374, 23895, 25131, 25143, 

24283, 25960, 25453, 25452, 25451, 25450, 25449, 25448, 25447, 25445, 

25444, 25443, 25442, 25441, 25440, 25439, 25438, 25437, 25436, 25133, 

25221, 26188, 26187, 26186, 26185, 23926, 23920, 23919, 23929, 23927 e 

23915. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 800,00 

14 

Raio X e duplicadoras. Sirona, Air Techniques, contendo uma unidade 

completa de raio x panorâmico, uma unidade de telerradiografia, uma unidade 

de processadora reveladora e duplicadoras de filmes. Código FURB: 25948, 

25960 e 24283. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 800,00 

15 

Máquina de comprimidos e misturadores. Equipamento em bom estado, 
adquirido para utilização em projeto de pesquisa. Equipamento com pouco uso, 
possuindo duas unidades de misturadores, uma em Y e outra em V. Código 
FURB: 24569, 24589 e 24596. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 
são meramente ilustrativas. 

R$ 10.000,00 

16 

Equipamentos do Laboratório de Farmácia, contendo microscópios, 

estufa, destiladores, banho-maria, centrífuga, fotômetro e outros. Código 

FURB: Baixado. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 200,00 

17 

Sucata 700 cadeiras de estudante. Marca Cequipel. Código FURB: 

Baixado. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 700,00 

18 
200 cadeiras de estudante. Marca Cequipel, em bom estado. Código 

FURB: Baixado. 
R$ 4.000,00 
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OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

19 

Lote de cadeiras de escritório – Marca diversas. Código FURB: Baixados. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 100,00 

20 

22 macas. Marcas diversas. Código FURB: Baixados. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 100,00 

21 

3 sucatas de central telefônica, sendo uma do tipo Saturno 5000 Siemens 

com 162 amais analógicos 60 troncos digitais 8 troncos analógicos1 

telefonista e duas do tipo - HCM- 310 Siemens com 162 ramais analógicos 

60 troncos digitais 8 troncos analógicos 1 telefonista. Código FURB: 

Baixados. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloeiropublico.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 300,00 

22 

“Sucatas de baterias automotivas e estacionárias, contendo 

aproximadamente 300 unidades no total, sendo na sua maioria baterias 

estacionárias. Diversos modelos, utilizadas em veículos e em nobreaks. 

Que foram substituídas ao final do prazo de vida útil”. 

Com relação ao lote 22 fica expresso no edital que somente poderão ser 

adquiridos por pessoa jurídica, sendo que as mesmas deverão apresentar cópia 

da licença ambiental fornecida por órgão Federal, Estadual ou Municipal para 

comercialização manuseio e transporte de materiais desta natureza. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

R$ 1.800,00 

23 

Veículo Kombi, 1995/1996. Placa: LXW-0019, RENAVAM: 643135928, 

Chassi: 9BWZZZ231S9036608, Cor: Branco, Combustível: Gasolina. 

Código FURB: 5491. 

 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

 

A retirada deste lote será feita após o Arrematante, ou representante 

legal,  acompanhado do representante da Universidade efetuar, em cartório, a 

assinatura e reconhecimento de firma no Certificado de Registro de Veículo-

CRV, sendo que as despesas oriundas deste processo correrão por conta do 

Arrematante. 

R$ 3.000,00 

24 

Veículo Kombi, 1991/1991. Placa: MCZ-0420, RENAVAM: 545413915, 

Chassi: 9BWZZZ26ZMP014020, Cor: Branco, Combustível: Gasolina. 

Código FURB: 5498.  

 

R$ 4.500,00 
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OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

 

A retirada deste lote será feita após o Arrematante, ou representante 

legal,  acompanhado do representante da Universidade efetuar, em cartório, a 

assinatura e reconhecimento de firma no Certificado de Registro de Veículo-

CRV, sendo que as despesas oriundas deste processo correrão por conta do 

Arrematante. 

25 

Veículo S-10, Placa: MCQ-9562, RENAVAM: 778950778, Chassi: 

9BG138BC02C412675, Cor: Branco, Combustível: Diesel. Código FURB: 

5493. 

OBSERVAÇÕES: a) Bem no estado em que se encontra. b) Lances ofertados 

são irretratáveis. c) As fotos disponíveis no website www.leiloador.com.br 

são meramente ilustrativas. 

 

A retirada deste lote será feita após o Arrematante, ou representante 

legal,  acompanhado do representante da Universidade efetuar, em cartório, a 

assinatura e reconhecimento de firma no Certificado de Registro de Veículo-

CRV, sendo que as despesas oriundas deste processo correrão por conta do 

Arrematante. 

R$ 15.000,00 

 

Observações: 

1) O horário previsto no Edital é referencial para que se faça o apregoamento virtual de cada lote, 

passando-se um a um e podendo se anotar registros de lances e de disputas mesmo após esse horário, 

até que se tenha a terceira batida do martelo e a confirmação do Leiloeiro nas mensagens da Tela de 

Lances. 

2) Não se trata de Leilão meramente eletrônico, uma vez que é o próprio controle humano do 

profissional Leiloeiro que confirma a venda. Por isso, não se faz uso de contagem, nem cronometragem 

regressiva ao encerramento dos lotes. 


