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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

           COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS 

 

PROCESSO Nº 23070.012810/2017-37 

 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2017 

 

 
         A Universidade Federal de Goiás através de seu Leiloeiro Oficial designado pela 

Portaria nº. 4366, de 18 de agosto de 2017 e pela Comissão Permanente de Avaliação e 

Alienação de Bens Móveis instituída pela portaria nº 124 de 30 de novembro de 2016, torna 

público para conhecimento dos interessados que realizará o primeiro Leilão Público no 

exercício de 2017, do tipo Maior Lance  e destinado à alienação de 235,5 m³ de 

madeira de Pinus (pinus caribaea), observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21 

de julho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 e decreto nº 

21.981 de 19/10/1932, além de outras normas aplicáveis à licitação no âmbito da 

administração pública federal. 

  

Data da sessão: 19/10/2017 

Horário: 14:00h. 

Local de realização: Auditório Maior da Unidade Jatobá: BR-364, Km 192, nº 

3.800, Setor Industrial, CEP.: 75801-615, Jataí-GO, Fone 64 3606 8322.   

Leiloeiro: Hélio Batista da Silva.  

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente edital tem por objeto a alienação de 235,5m³ de madeira espécie 

pinus caribaea reunidos em 01(um) lote conforme discriminado abaixo:  

           

LOTE ÚNICO 

DESCRIÇÃO 
LANCE INICIAL 

AVALIAÇÃO (R$) 

Madeira espécie Pinus (pinus caribaea), sendo 344 

(trezentos e quarenta e quatro) toras com comprimentos 

que variam entre 3,07m e 7,19m; diâmetro médio de 

37,3cm, correspondendo a um volume de 235,5m³ de 

madeira. 

19.468,00 (dezenove mil 

quatrocentos e sessenta e 

oito reais). 

 

1.2. O lote da madeira será alienado no local e no estado em que se encontra, o que 

se pressupõe conhecido pelos licitantes por ocasião do Leilão, não se responsabilizando a 

comitente vendedora, bem como seu Leiloeiro Oficial, pela qualidade, vícios e/ou defeitos 

ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou reclamações judiciais e/ou 

extrajudiciais. 
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1.3. As fotos da madeira que compõe o lote a ser leiloado constante do Anexo I e 

exibidas publicamente no dia do Leilão Público desta UFG são meramente ilustrativas, ou 

seja, representam uma maneira de apresentar e divulgar bem aos licitantes para que 

possam fazer suas ofertas de compra/lances; 

 

 

2. DO EDITAL  

 

2.1. As cópias integrais deste Edital poderão ser obtidas gratuitamente: 

 

2.1.1. Regional Goiânia: Departamento de Material e Patrimônio - 

DMP/UFG, localizado no Campus II - Samambaia, Goiânia - Goiás, CEP 746791-

300, Telefones: (62) 3521-1363/1019 de segunda a sexta-feira em horário 

comercial (08:00 às 17:00h).  

 

2.1.2. Regional Jataí: Departamento de Material e Patrimônio - DMP/UFG, 

Regional Jataí- Campus Riachuelo – sito à Rua Riachuelo nº 1530, Setor Samuel 

Graham, CEP 758040-020, Jataí-Goiás, Telefones: (64) 3606-8322 de segunda a 

sexta-feira em horário comercial (08:00 às 17:00h). 

 

2.1.3. Através dos endereços eletrônicos https://www.ufg.br/, 

https://dmp.ufg.br/ ou solicite-o através do e-mail pregao.dmp@ufg.br. 

 

 

3. DO LOCAL E HORÁRIO PARA VISITAÇÃO 

 

3.1. Local para visitas: UFG - Regional Jataí- Campus Riachuelo – sito à Rua 

Riachuelo nº 1530, Setor Samuel Graham, CEP 758040-020, Jataí-GO.  

  

3.2. Os interessados em participar do Leilão poderão ver e examinar o lote, objeto 

deste certame, do dia da publicação até o dia anterior à data de abertura do certame. 

 

3.2.1.  O horário para visitação será das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00h 

de segunda a sexta-feira e, deverá ser agendado previamente através dos 

telefones (64) 3606-8322 contato: Massoiacy Pereira Marques - 

Departamento de Operações Urbanas -  Seccional CEGEF/REJ-UFG. 

  

3.2.2. Não será liberado o acesso ao Lote da madeira sem o prévio agendamento 

ou em horário divergente daquele constante do subitem anterior. 

 

3.2.3. Os interessados poderão permanecer no local, pelo tempo máximo de 

30 (trinta) minutos.  

 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO  

 

4.1. Poderão participar do Leilão Público e oferecer lances, pessoas físicas 

portadoras do cartão CPF e da Cédula de Identidade, ou documentos que o substituam; e 

pessoas jurídicas inscritas no CNPJ.  

 

4.2. Não poderão participar do Leilão Público: 

 

I. Menores de 18 (dezoito) anos não emancipados;  

 

II. Membros e servidores da Universidade Federal de Goiás (ativos e inativos); 
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III. Servidores de outros órgãos que estejam à disposição da Universidade Federal de 

Goiás;  

 

IV. Pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a Administração, 

cujas sanções cominadas foram as previstas no art. 87, incisos III ou IV, da Lei nº 

8.666/93, ou ainda, no art. 7º da Lei nº 10.520/02;  

 

4.3. Os interessados em participar deverão apresentar os seguintes 

documentos:  

 

4.3.1. Pessoa Física: 

 

I. Termo de participação (modelo no Anexo II); 

 

II. Cópia do comprovante de residência com o CEP; 

 

III. Cópia da carteira de identidade; 

 

IV. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral Atualizado do CPF (obtido através 

do endereço eletrônico 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Co

nsultaPublica.asp);  

 

V. Dados para contato: número dos telefones fixos e/ou celulares e endereço de e-

mail válido;  

 

VI. Certidão Negativa de Débitos – Receita Federal – PGFN (obtida através do 

endereço eletrônico 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Inf

ormaNICertidao.asp?Tipo=2); 

 

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

(http://www.tst.jus.br/certidao);  

 

VIII. Declaração com relação ao emprego de menores (Anexo III); 

  

4.3.2. Pessoa Jurídica: 

 

I. Termo de participação (modelo no Anexo II); 

 

II. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral Atualizado – Cartão CNPJ (obtido 

através do endereço eletrônico 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitaca

o.asp). 

 

III. Comprovante de endereço com o CEP; 

 

IV. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

(sociedades comerciais) ou no caso de sociedades por ações, documentos de eleição 

de seus administradores; 

 

V. Certidão Negativa de Débitos – Receita Federal – PGFN (obtida através do 

endereço eletrônico 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Inf

ormaNICertidao.asp?Tipo=1); 
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VI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

(http://www.tst.jus.br/certidao);  

 

VII. Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

 

VIII. Certidão Negativa de Débitos Municipais 

 

IX. Declaração com relação ao emprego de menores (Anexo III); 

 

X. Cópia da carteira de identidade e CPF do representante ou sócio; 

 

XI. Dados para contato: número dos telefones fixos/celulares e e-mail válido da 

empresa e representante;  

 

XII. Documento que comprove que o representante tem poderes de decisão durante 

a presente licitação. Podendo ser através de Contrato Social (se sócio) ou procuração, 

na qual declare expressamente ter poderes específicos de decisão durante a presente 

licitação, acompanhada por cópia do ato de investidura do outorgante. Em caso de 

procuração particular, esta deverá conter firma reconhecida em cartório; 

 

4.3.3. Cada Pessoa Física ou Jurídica poderá se apresentar com apenas um 

representante que, devidamente munido de documentos de identificação, será o 

único admitido a intervir nas fases do Leilão, respondendo assim, por todos os 

efeitos, a sua representação. Não será permitido representar mais de um 

participante;  

 

4.3.4.  Não será permitida a arrematação do lote a pessoa física ou a 

representante legal de pessoa jurídica que não esteja presente no Leilão. 

 

5. DOS LANCES  

 

5.1. Os lances serão verbais a partir do preço mínimo estabelecido, considerando-se 

vencedor o licitante que houver oferecido maior oferta, para o Lote;  

 

5.2. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 

............,00 (..... reais);  

 

5.3. Será declarado vencedor o licitante que, satisfazendo a todas as exigências 

contidas neste ato convocatório, apresentar o maior valor, igual ou superior ao preço 

mínimo avaliado de R$19.468,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) 

para o lote, objeto deste certame;  

 

5.4. Caso o lote não receba lances iguais ou superiores ao valor inicial, o Leiloeiro 

Oficial poderá oferecê-lo sob "Lance Condicional", ou seja, em valor entre 60% (sessenta 

por cento) e 100% (cem por cento) do valor inicial avaliado. O aceite do lance será deferido 

ou não, em até 24h (vinte e quatro horas) pelo Reitor desta UFG  sem prejuízo do prazo já 

iniciado para pagamento e retirada do lote.  

 

5.5. As ofertas serão analisadas pelo Leiloeiro Oficial desta UFG e Equipe de Apoio; 

 

 

6. DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO  

 

6.1. O lote único será arrematado à vista e a quem oferecer o maior lance acima do 

valor mínimo constante do subitem 5.3 deste instrumento. 
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6.2. Do pagamento 

 

6.2.1. Será efetuada, no ato da arrematação, a emissão de uma “Guia de 

Recolhimento da União - GRU” para o lote, que será entregue a seu respectivo 

arrematante.  

 

6.2.2. O prazo para pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

de realização do Leilão. Caso o arrematante não pague a GRU no prazo estipulado, 

a venda se tornará sem efeito. 

 

a) Será entregue ao arrematante, mediante a apresentação da guia de 

recolhimento devidamente quitada o Termo de Arrematação, o qual deverá ser 

assinado pelo Arrematante, Leiloeiro Oficial e Reitor da UFG (duas vias).  

 

 

7. DA LIBERAÇÃO, PRAZO E CONDIÇÕES PARA RETIRADA DO LOTE ARREMATADO 

 

7.1. O lote arrematado estará liberado para coleta após a confirmação de 

pagamento do valor total constante da Guia de Recolhimento da União quando o 

Arrematante deverá procurar a Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens 

Móveis para receber o Termo de Arrematação e proceder com a retirada (a apresentação 

do Termo de Arrematação é indispensável para a coleta do objeto).  

 

7.2. O arrematante deverá retirar os bens constantes do lote arrematado no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrega do Termo de 

Autorização para Retirada. 

 

7.3. O local para coleta: Rua Riachuelo n 1530 setor Samuel Graham, Jataí-Go, 

Telefone: 64 36068322 de segunda a sexta em horário comercial (das 08:00 às 11:30 e 

das 14:00 horas às 17:00h). 

 

7.4. Caso o arrematante não retire todo o lote no prazo estipulado alhures, será 

cobrada multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do bem arrematado, até o 

máximo de 10 (dez) dias, quando perderá totalmente os direitos sobre o lote arrematado e 

sobre os pagamentos já efetuados; 

 

7.5. O arrematante se obriga a realizar a retirada de toda a madeira integrante do 

respectivo lote. 

 

7.6. A retirada por terceiros será permitida somente com a apresentação de 

instrumento público ou particular de procuração, na qual declare expressamente ter 

poderes específicos para representá-lo na presente licitação. Em caso de procuração 

particular, esta deverá conter firma reconhecida em cartório; 

 

7.7. Das condições gerais de retirada 

 

7.7.1. Despesas com impostos, taxas e transporte serão de responsabilidade do 

arrematante, ficando a UFG e o Leiloeiro isentos de quaisquer ônus decorrente do 

processo de movimentação e retirada do lote. 

 

7.7.2. O arrematante é responsável pela regularização junto a Órgãos 

fiscalizadores competentes (se for o caso): 

 

7.7.2.1. Não haverá cobrança de ICMS (Imposto Sobre a Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação) sobre a arrematação, quando o 
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arrematante não for contribuinte do ICMS e desde que não os adquira com o 

intuito de revenda. 

 

7.7.2.2. O ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação) será cobrado quando o arrematante do bem for contribuinte do 

ICMS, devidamente inscrito, que os adquira com intuito de revenda. Nesse 

caso, o arrematante deverá comparecer na Secretaria de Fazenda Estadual 

(SEFAZ) e providenciar a emissão da Nota Fiscal Avulsa, mediante 

apresentação do Termo de Arrematação. 

 

 

8. DAS PENALIDADES  

 

8.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório sujeitará o 

particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/1993;  

 

8.2. A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o licitante às seguintes 

penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993:  

 

a) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor de arrematação; 

 

b) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

condição anterior;  

 

8.3.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” são aplicáveis também aos 

licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. No ato da arrematação a Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de 

Bens Móveis recolherá a documentação do arrematante para que, ao final comprove a 

habilitação e assinatura do relatório final por todos, inclusive a do leiloeiro. 

 

9.2. É proibido ao arrematante do lance vencedor ceder, permutar, vender ou 

negociar seu lote antes da retirada do bem arrematado do local onde se encontra. 

 

9.3. Será lavrada ata circunstanciada na qual, constará o lote leiloado, bem como a 

correspondente identificação do arrematante e o valor arrematado. A ata será assinada ao 

final do leilão pelos membros da Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens 

Móveis, pelo leiloeiro oficial designado, equipe de apoio e participantes que desejarem. 

 

9.4. Objetivando o bom andamento do leilão, o Leiloeiro Oficial e a Comissão 

Permanente de Avaliação e Alienação de Bens Móveis reservam-se o direito de retirar do 

recinto qualquer pessoa que cause tumultos ou constrangimento aos participantes, sob 

qualquer forma. 
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9.5. Ao arrematante infrator caberão as penalidades previstas no artigo 335 do 

Código Penal Brasileiro. 

 

9.6. As vendas realizadas em leilão são irrevogáveis, não podendo o arrematante 

recusar o lote adquirido. 

 

9.7. A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável dos 

termos e condições deste Edital;  

 

9.8. Casos anteriores, casos omissos e questões que se estabelecerem no dia do 

Leilão Público serão julgados pelo Leiloeiro Oficial juntamente com a Comissão Permanente 

de Avaliação e Alienação de Bens Móveis, à luz da legislação vigente. Após a realização do 

Leilão, questionamentos e reclamações deverão ser, em primeira instância, resolvidos pelo 

Leiloeiro Oficial;  

 

 

 

10. DIREITO DE PETIÇÃO  

 

10.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, 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 dos lances, anulação ou revogação 

deste Leilão; 

 

10.2. Para efeito do disposto no § 5º do Art. 109, da Lei n.º 8.666/1993, ficam os 

autos deste Leilão com vista franqueada aos interessados;  

 

10.3. Interposto o recurso, serão comunicados aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;  

 

10.4. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 

informado à autoridade competente para decidir o recurso;  

 

10.5. 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. 

 

10.6. Até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data estabelecida no preâmbulo deste 

Instrumento Convocatório para a reunião pública de realização de lances, qualquer pessoa 

poderá solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Leilão através do e-mail pregao.dmp@ufg.br. As respostas a tais esclarecimentos serão 

respondidas através de e-mail aos Requerentes. 

 

10.7. A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação 

obrigatória na imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial da União. 

 

10.8. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

10.8.1. ANEXO I – FOTOS ILUSTRATIVAS 

10.8.2. ANEXO II - MODELOS DO TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

10.8.3. ANEXO III – DECLARAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE MENORES 

10.8.4. ANEXO IV– TERMO DE RESPONSABILIDADE 
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10.8.5. ANEXO V - TERMO DE ARREMATAÇÃO 

 

 

11.  DO FORO 

 

11.1. Por força do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal e § 2º, do art. 55, 

da Lei nº 8.666/93, o foro competente para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da 

execução desta licitação é o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, com 

exclusividade. 

 

 

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de 

Avaliação e Alienação de Bens Móveis da Universidade Federal da Goiás através do e-mail 

pregao.dmp@ufg.br, ou no Departamento do Material e Patrimônio, Rua Riachuelo n 1530 

setor Samuel Graham CEP 758040-020, Jataí-Goiás (dias úteis e em horário comercial), ou 

pelo telefone (64) 3606-8322 contato: Massoiacy Pereira Marques. 

 

 

       

Jataí-GO, 26 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Hélio Batista da Silva  

Leiloeiro Oficial - UFG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Márcio Antônio Fernandes Carneiro 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens Móveis 
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ANEXO II – MODELOS DE TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

Pessoa Física - Modelo 
 
 

Eu,             

participante do Leilão nº 01/2017 da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí-GO, 
portador do CPF nº.      e carteira de identidade (RG) nº: 
  ,residente e domiciliado à       
            
            estou 
ciente e aceito todas as condições constantes do referido Leilão, afirmo ainda não 
pertencer ao quadro de servidores da Universidade Federal de Goiás. 

 
 

Cidade,      de                 de 2017. 
 
 

        

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 

Pessoa Jurídica - Modelo 
 
 

................ (Nome da Empresa) ................... CNPJ nº ......................., sediada 

.................... (endereço completo) ................................., representada por 

......................................................... portador do CPF nº.    
  e carteira de identidade (RG) nº:   ,  participante do Leilão nº 

01/2017 da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí-GO, DECLARA estar ciente e de 
acordo com todas as condições constantes do referido Leilão, afirma ainda que o 
representante por ela indicado não pertence ao quadro de servidores da Universidade 

Federal de Goiás. 
 
 

Cidade,      de                 de 2017. 
 
 

        
Carimbo da empresa 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE MENORES 

 

 

 

 

______________, CPF/CNPJ _________RG _________,  ____________ 

(endereço completo) ________________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei 

9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ou, DECLARA que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz, conforme Lei nº. 10.097, de 19 de dezembro de 2000 (se for o caso da 

empresa). 

 

 

 

 

 

Em,                de                    201__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome - Licitante  
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ANEXO IV – TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

    (nome completo)    , portador do CPF 

nº.      e carteira de identidade (RG) nº:   , 

residente e domiciliado à       , (em caso de 

pessoa jurídica, indicar Razão Social, CNPJ, endereço, dados pessoais do 

representante) participante, doravante denominado “Arrematante”,  em razão da 

execução do Leilão Público de nº 01/2017, ocorrido em .... de ............ de 2017, 

compromete-se a integralizar o pagamento, no prazo indicado no subitem 6.2.2. referente 

ao valor correspondente a 100% (cem por cento) do Lote arrematado, objeto do edital, 

através de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida para aquisição do referido lote.  

O descumprimento do presente termo implicará na responsabilidade civil e criminal do 

Arrematante, sem prejuízo das demais sanções previstas no Capítulo 08 do respectivo 

edital. 

 

Jataí-Go, ___ de _____________________ de 2017.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

Assinatura do Arrematante  
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Universidade Federal de Goiás, neste ato, representada pelo seu Leiloeiro Oficial designado 

pela Portaria nº. 4366, de 18 de agosto de 2017 e pela Comissão Permanente de Avaliação 

e Alienação de Bens Móveis nomeada pela Portaria nº. 124, de 30 de novembro de 2016 e, 

de outro lado, ...................... CPF/RG nº ............ (em caso de pessoa jurídica, indicar 

Razão Social, CNPJ, endereço, dados pessoais do representante) participante, 

doravante denominado “Arrematante” têm entre si justa e acertada a celebração do 

presente TERMO DE ARREMATAÇÃO, por meio do qual o Arrematante do lote abaixo 

descriminado, referente ao Leilão nº 01/2017 – UFG, afirma ter recebido o referido lote, 

nas condições informadas no Edital, tornando-se a partir desta data proprietário e 

responsável por ele. 

 

LOTE ÚNICO 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

AVALIADO 
R$ 

VALOR DE 
ARREMATAÇÃO 

R$ 

Madeira espécie Pinus (pinus caribaea), sendo 344 (trezentos e 
quarenta e quatro) toras com comprimentos que variam entre 
3,07m e 7,19m; diâmetro médio de 37,3cm, correspondendo a um 
volume de 235,5m³ de madeira. 

19.468,00 ..................... 

 

Todas as obrigações financeiras e administrativas foram integralmente cumpridas pelo 

Arrematante, não havendo nada a ser reclamado por ambas as partes. 

 

 

Jataí-Go, ___ de _____________________ de 2017. 

 

 

__________________________ 

Arrematante  

 

 

__________________________ 

Hélio Batista da Silva  

Leiloeiro Oficial  

 

___________________________ 

Márcio Antônio Fernandes Carneiro 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens Móveis 
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