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EDITAL DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DA FAEPU – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA 

DE UBERLÂNDIA – Nº 02/2022 

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA - FAEPU, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com estatuto registrado no Cartório de Registro de Títulos e documentos e 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Uberlândia/MG - sob o registro 4526, data 19/06/2020, CNPJ-

25.763.673/0001-24, por intermédio da Comissão instituída pela Portaria Conjunta nº3/2021 de 

26/07/2021, torna público para conhecimento dos interessados, a realização de alienação do tipo compra 

e venda de bem imóvel de sua propriedade, consoante o que estabelece este edital e seus anexos. 

ENTREGA DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPE 

LOCAL DA ENTREGA DO ENVELOPE 

Local: Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU 

Endereço: Rua Pedro Quirino da Silva, 1154 – Bairro: Umuarama  

CEP.: 38405-323 – Cidade: Uberlândia - Estado: Minas Gerais 

Fone: (34) 3218-6440 

 
HORA / DATA PARA A ENTREGA DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
As propostas e documentação deverão ser entregues na sede da FAEPU, no endereço acima indicado, nos 

dias e horários seguintes: 

DIA 25/08/2022: das 08:00h às 11:30h - 13:00h as 17:00h e  

DIA 26/08/2022:  das 08:00h às 11:30h. 

 
HORA / DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
Às 14:30 horas do dia 26 de agosto de 2022, na sede da FAEPU, no endereço acima indicado. 

 

Os envelopes com proposta e documentação deverão ser entregues na sede da FAEPU diretamente pelo 

proponente ou procurador devidamente autorizado. Não será admitido o envio dos envelopes (proposta e 

documentação) pelos Correios ou qualquer outro meio de envio. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente venda e compra tem por objeto a alienação onerosa do direito de posse e propriedade 

de titularidade da FAEPU, relacionado a 01 (uma) unidade imobiliária constituída do imóvel 

matriculado no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Uberlândia sob nº 140.380, totalizando 
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18,9438ha (189.438m2), localizado em perímetro urbano da cidade de Uberlândia – MG, em local 

conhecido como “Fazenda Capim Branco”, observadas a legislação e normas de parcelamento do 

solo incidentes à espécie, pela MELHOR PROPOSTA ofertada para o lote, de acordo com os 

critérios estabelecidos neste edital, sendo: 

Lote 01: matrícula nº 140.380 com área total de 18,9438ha (ANEXO II). 

1.2. A posse e a propriedade do imóvel objeto deste edital serão transferidas ao(s) proponente(s) 

declarado(s) ao(s) apresentante da Melhor Proposta para o Imóvel descrito no item 1, deste 

edital. 

1.2.1. Os direitos de posse e propriedade objeto do presente Processo de Alienação são 

assegurados à FAEPU até celebração do contrato de promessa de compra e venda decorrente 

da proposta vencedora, sendo concedida a posse precária ao compromissário comprador 

desde a assinatura do referido contrato até a escrituração do imóvel, quando a posse se 

tornará definitiva. 

1.3. Os ônus com imposto de transmissão, escritura, registro e quaisquer outras despesas incidentes ao 

negócio ficarão a cargo do arrematante, sem qualquer direito de compensação ou abatimento no 

preço, excluindo-se a FAEPU de tais encargos ou ônus. 

1.4. A participação poderá ocorrer através de procuradores, corretores ou imobiliárias, devendo ser 

constituídos por procuração emitida pelo(s) proponente(s) especialmente outorgada para esta 

finalidade específica, com reconhecimento de firma em cartório, ficando qualquer tipo de 

pagamento de honorários, comissões, corretagem e/ou qualquer outro tipo de encargo, sob 

responsabilidade dos proponentes outorgantes, não recaindo nenhum ônus sobre a FAEPU. 

1.4.1. Será admitida a apresentação de proposta por proponente(s) em conjunto ou 

separadamente, observando-se o disposto nos subitens 3.2. e 3.2.1 adiante. 

1.5. O imóvel será transmitido pela FAEPU na condição em que se encontra, cabendo ao(s) 

proponente(s) ajustar(em), caso queira(m), visita ao local a fim de conhecer e conferir a área, 

medidas, confrontações e o que mais for de seu interesse, considerando-se a venda, em qualquer 

condição, como feita em caráter “ad corpus”, não sendo admissível, portanto, solicitação de 

abatimento de preço caso se constate área ou medida inferior no imóvel. 

1.6. Será vedada a participação nesta alienação de funcionários da FAEPU, servidores da Universidade 
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Federal de Uberlândia, aos membros do Conselho de Curadores da FAEPU e aos membros da 

Comissão. 

2. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

2.1. ANEXO I – Modelo de proposta; 
2.2. ANEXOII–Cópia das Matrículas; 
2.3. ANEXO III–Minuta do Contrato 
2.4. ANEXO IV –Planta do imóvel (Relatório Georreferenciamento e do Planialtimétrico) 

 
3. DA HABILITAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente alienação pessoas físicas ou jurídicas que satisfaçam as condições 

estabelecidas neste edital. 

3.2. Os proponentes poderão apresentar propostas individuais ou em conjunto; neste caso, a FAEPU 

considerará a proposta como única, independentemente da quantidade de subscritores, e 

entregará o(s) imóvel(eis) adquirido(s) em sua integridade. 

3.2.1. No caso de proponentes que tenham apresentado proposta em conjunto solicitarem o 

desdobro ou unificação do imóvel adquirido, correrão porsua conta todas as providências e 

despesas decorrentes do procedimento junto aos órgãos e cartórios competentes, ainda que 

realizado, por solicitação dos mesmos, em nome da FAEPU. 

4. DO PREÇO MÍNIMO, DAS FORMAS DE PAGAMENTO E DA CAUÇÃO 

4.1. O preço mínimo da cessão onerosa de direitos, para o lote, para pagamento em Reais (R$), não 

sendo admitidas propostas que ofertem, no todo ou em parte, pagamento mediante permuta de 

bens ou direitos, participação em resultados de empreendimentos e quaisquer outros meios que 

não pagamento por moeda corrente nacional em decorrência de venda e compra pura e simples: 

Lote 01: matrícula de nº 140380 -R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) 

4.2. A proposta de valores e da forma de pagamento deverão ser apresentados considerando o lote 

como descrito no item 1.1 deste edital, e em conformidade com os Anexos I e II. 

4.3. Para apresentação de proposta, o proponente deverá recolher caução de garantia da proposta 

mediante depósito/transferência bancária, identificado, na Conta Corrente n°.71.000-8, do Banco 
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do Brasil, agência nº 4202-1 em nome da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia - FAEPU,CNPJ-25.763.673/0001-24, até o dia24 de agosto de 2022, no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

4.3.1. Será vedado depósito não identificado, em cheques, ou realizado em caixas eletrônicos, 

somente sendo aceito depósito realizado pelo proponente ou por seu legítimo procurador. 

4.3.2. A caução recolhida pelo(s) proponente(s) vencedor(es) converter-se-á em parte de 

pagamento; a caução recolhida pelos demais proponentes lhes será restituída no prazo de 15 

(quinze) dias contados da celebração do contrato de promessa de compra e venda com o(s) 

vencedor(es), sem qualquer acréscimo ou dedução. 

4.3.3. Não terá direito à restituição da caução o proponente que retirar sua proposta até a 

abertura da sessão de julgamento, quando lhe será restituído, lacrado, o envelope com a 

proposta e documentos que tiver apresentado. 

4.3.4. A partir da abertura da sessão de julgamento não será mais permitida a retirada de qualquer 

proposta, ficando o proponente vencedor, em caso de recusa na celebração do contrato, 

sujeito a multa de valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor mínimo constante 

deste edital, no qual será compensada a caução recolhida pelo desistente, não lhe sendo, 

portanto, devida a restituição da mesma.  

4.3.5. Aplicar-se-á o disposto no subitem anterior aos proponentes chamados em sequência que 

incorrem na mesma situação. 

4.4. Serão admitidas propostas que ofereçam pagamento único (à vista), limitado à data ou ato de 

celebração do contrato de promessa de venda e compra, ou pagamento parcelado. 

4.4.1. Em caso de pagamento parcelado: 

i) No mínimo10% (dez por cento) do preço ofertadopara o lotedeverá ser pago até a 

data de assinatura do contrato de promessa de compra e venda, compensada a 

caução de garantia da proposta já recolhida; 

ii) 40% (quarenta por cento) do preço ofertado, poderão ser pagos em até 18 (dezoito) 

meses contados da data da assinatura do contrato, em parcelas mensais, sendo 

ainda admitida a oferta de parcelas intermediárias e a antecipação de parcelas 
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mensais contadas a partir da última; 

iii) O saldo do preço poderá ser pago em até 22 (vinte e duas) parcelas mensais iguais, 

vencendo-se a primeira delas imediatamente após a última parcela do parcelamento 

previsto no item anterior; 

4.4.2. Se o prazo de pagamento total for superior a 12 (doze) meses e inferior a 35 (trinta e cinco) 

meses, incidirá, conforme permitido pelo art. 2º e parágrafos da lei nº 10.192, de 14.02.2001, 

reajustamento monetário a cada 12 (doze) meses sobre as parcelas vincendas, calculado pela 

variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado) do IBGE acumulada desde a data 

de apresentação da proposta. 

4.4.3. Se o prazo de pagamento total for igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, as parcelas 

vincendas serão reajustadas mensalmente pela variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Ampliado) do IBGE acumulada desde a data de apresentação da proposta. 

4.4.4. Além do reajustamento monetário, incidirá sobre o saldo vincendo juros de 1% (um por 

cento) ao mês até quitação total do preço. 

4.5. Havendo saldo devedor por ocasião da lavratura da escritura definitiva, o(s) compromissário(s) 

comprador(es) deverá(ao) constituir garantia do respectivo pagamento mediante: 

 

a) Fiança bancária, ou; 

b) Alienação fiduciária nos termos da lei 9.451, de 20.11.1997, seja do(s) imóvel(eis) 

adquirido(s), ou outro que seja livre e desembaraçado, de propriedade do(s) 

adquirente(s) ou de terceiro(s) que se obrigue(m) como garantidor(es) do(s) 

adquirente(s) 

 

4.5.1. São de exclusiva responsabilidade do(s) adquirente(s) as despesas de constituição da 

garantia. 

 

 

5. ESCLARECIMENTO AO TEXTO DO EDITAL 

5.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o presente instrumento 

convocatório, que deverão ser encaminhados via e-mail: patrimonio@faepu.org.br, à Comissão de 

Alienação Faepu em até no dia 23 de agosto de 2022. 
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6. ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

6.1. O envelope de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO. 

 

6.1.1. O interessado deverá apresentarenvelopes de Propostae de Habilitação LACRADOS, com as 

indicações constantes do quadro abaixo externamente, que deverão ser entregues à 

comissão, conforme endereço, dia e horário especificados neste edital. 

À  

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA – FAEPU 

COMISSÃO DE ALIENAÇÃO FAEPU 

ENVELOPE – PROPOSTA E DOCUMENTOS 

PROPONENTE 

CNPJ e/ou CPF 

TEL______________________  CEL: ______________________ EMAIL:______________________ 

 

 

6.1.2. O envelope “Proposta” deverá conter a proposta propriamente dita, a qual deverá ser 

apresentada em 01 via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões ou ressalvas, 

nem condições escritas à margem, assinadas, com a identificação do subscritor, devendo 

constar: 

6.1.2.1. Identificação do proponente(s), endereço completo, CPF ou CNPJ / MF, e-mail, e 

telefone para contato. 

6.1.2.2. Se S/A, junto da proposta deverá conter estatuto e ata da eleição da última diretoria 

(autenticados). Se Ltda., contrato social e alterações (autenticados). 

6.1.2.3. Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada do 

documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém 

poderes para fazê-lo; 

6.1.2.4. No caso de pessoa física, cópia do CPF e RG (autenticados), se casado, Certidão de 

casamento, RG, CPF, (autenticados) do cônjuge e comprovante de endereço; 
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6.1.2.5. Endereço eletrônico válido para comunicação dos atos relacionados ao presente 

edital; 

6.1.2.6. O preço proposto para o lote e as condições do respectivo pagamento, discriminando 

parcelas mensais e intermediárias em caso de pagamento parcelado, observados os 

valormínimos para o Imóvel e as condições constante deste edital. 

6.1.3. Menores de 18 (dezoito) anos somente poderão adquirir algum bem se emancipados até a 

data de celebração do contrato de promessa de compra e venda. Estrangeiros deverão 

comprovar sua permanência legal e definitiva no país. 

6.2. O envelope “Documentação de Habilitação” deverá conter: 

a)  Certidão atualizada dos Distribuidores Cíveis e Executivos Fiscais (estaduais e municipais e 

federais); 

b)  Certidão atualizada dos Distribuidores da Justiça Federal; 

c)  Certidão atualizada dos Cartórios de Protestos, pelo prazo de cinco anos; 

d)  Certidão atualizada da Justiça do Trabalho ou CNDT;  

e)  Certidões de esclarecimentos de quaisquer eventos denunciados nas certidões supra (certidões 

de objeto e pé); 

f)  Certidão Negativa de Tributos emitida pela União/Procuradoria da Fazenda Nacional, Estado e 
Prefeitura Municipal de Uberlândia; e 

g)  Comprovante do recolhimento da caução para participação desta alienação. 
 

6.2.1. Caso qualquer dos documentos informem restrição desfavorável ao(s) proponente(s), a 

FAEPU poderá solicitar informações complementares, ou recusar a proposta, caso em que 

restituirá o envelope “Proposta” lacrado ao proponente, restituindo-lhe, ainda, no prazo de 15 

(quinze) dias, o depósito de caução efetuado. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. No dia, local e horário designados neste edital, a FAEPU abrirá e avaliará, em primeiro lugar, os 

envelopes “Documentação de Habilitação”, indicando as providências que entender necessárias 

junto a qualquer proponente, se não os declarar todos habilitados a prosseguir no certame. 

7.1.1. Sendo determinada qualquer providência, a sessão será suspensa até declaração de seu 

válido atendimento pela FAEPU. 
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7.1.2. Sanadas as providências porventura determinadas, a COMISSÃO designará nova data para 

abertura dos envelopes “Proposta” dentro de até 5 (cinco) dias úteis, comunicando-se 

proponentes por meio dos respectivos endereços eletrônicos. 

7.1.3. Será permitida a participação dos licitantes na(s) sessão(ões) de abertura e continuação dos 

trabalhos, se houver. 

7.2. Os direitos aquisitivos inerentes a unidade imobiliária serão transferidos a quem melhor proposta 

oferecer para o lote, devendo-se observar o valor mínimo para venda fixado no ANEXO I e as 

condições previstas neste edital em caso de pagamento parcelado. 

7.3. Abertas as propostas, a FAEPU verificará sua conformidade com os requisitos do edital e seus 

anexos, examinará a aceitabilidade quanto aos preços apresentados e procederá à classificação em 

ordem decrescente, a partir da mais vantajosa, que será considerada vencedora. 

7.4. Serão avaliados, em relação ao Imóvel, o preço proposto, o prazo, a forma de pagamento e a 

garantia ofertada em caso de pagamento parcelado. 

7.4.1. As propostas serão classificadas na seguinte ordem, em relação o Imóvel: 

a) De acordo com os preços ofertados para pagamento à vista, a partir do maior até o 

menor; 

b) De acordo com os preços ofertados para pagamento parcelado, a partir do maior até o 

menor; 

c) Pelo prazo de pagamento parcelado, a partir do menor até o maior; 

d) Pela modalidade de garantia, considerando-se mais vantajosa a fiança bancária em 

relação à alienação fiduciária. 

7.5. Na concorrência de proposta de pagamento à vista com proposta de pagamento parcelado, a 

FAEPU, a seu exclusivo critério, poderá optar pela primeira ainda que em valor menor que a 

segunda, limitada, todavia, essa diferença a 5% (cinco por cento) entre o valor de uma e outra. 

7.6. Na concorrência de propostas de pagamento parcelado, a FAEPU, a seu exclusivo critério, poderá 

optar pela de menor prazo de pagamento, ainda que em valor menor que a(s) outra(s)., limitada, 
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todavia, essa diferença a 5% (cinco por cento) entre o valor das de uma e outra(s). 

7.7. Na concorrência de propostas de pagamento parcelado, prevalecerá a garantida por fiança 

bancária em relação à(s) outra(s) garantida(s) por alienação fiduciária. 

7.8. Na ocorrência de empate dentre as classificadas, caberá à preferência ao licitante que tenha 

vigente programa de integridade empresarial, e se ainda assim persistida a igualdade, será 

realizado um sorteio para definir a proposta vencedora. 

 

8. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O(s) proponentes que apresentar(em) a(s) proposta(s) vencedora(s) serão chamados a celebrar o 

contrato de promessa de venda e compra no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de 

convocação. 

8.2. A não celebração do contratoautoriza a FAEPU a proceder à chamada da proposta que mais se 

aproximar, e assim sucessivamente, até que haja a celebração do contrato, observado o disposto 

nos itens 4.3.4 e 4.3.5 deste edital 

8.3. A escritura definitiva será outorgada mediante a expedição do alvará pelo juiz competente, 

correndo por conta do adquirente as respectivas despesas, inclusive registro e imposto de 

transmissão. 

8.4. A partir da data da assinatura do contrato promessa de compra e venda, correrão por conta do 

proponente todas as despesas decorrentes da presente alienação: tabelionato, registro, tributos 

de quaisquer espécies (imposto, taxa, contribuição de melhoria, etc), enfim, todas e demais 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel. 

8.5. O contrato que porventura decorrer do presente contrato, vigente até a outorga da escritura 

definitiva, não estabelecerá entre as partes relação de consumo de qualquer natureza, regulando-

se única e exclusivamente pelas disposições do Código Civil, de forma que, em caso de 

inadimplemento do(s) adquirente(s), ficará sujeito à resolução do contrato (art. 475) e multa de 

20% (vinte por cento) do valor do contrato a título de cláusula penal para efeitos do art. 474 do 

mesmo código. 

 

8.6. O saldo apurado em razão de inadimplemento do(s) adquirente(se) será restituído na mesma 



 
 
 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA 

 
Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia – CNPJ 25.763.673/0001-24 
Rua Pedro Quirino da Silva, 1154 – Umuarama 
38405-323 – Uberlândia/MG 
Fone: 34 3218-6440 / 34 3218-6406 – EMAIL: patrimonio@faepu.org.br 

Página 10 de 11 
 

quantidade de parcelas que tenham pagas, vencendo a primeira delas 90 (noventa) dias após a 

data da resolução do contrato, ficando facultado à FAEPU destacar, onde lhe convier, parte do 

Imóvel objeto do contrato e atribuí-la ao inadimplemento, a título de pagamento, correndo por 

conta deste as despesas de escrituração, inclusive registro e imposto de transmissão. 

8.7. Em caso de inadimplemento do preço após a outorga da escritura definitivo, a FAEPU procederá à 

execução da garantia ofertada. 

 

9. DA PERMISSÃO LEGAL 

9.1. Sendo a FAEPU fundação sem fins lucrativos, a alienação do Imóvel objeto do presente edital ficam 

sujeitos à anuência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e autorização judicial para 

outorga da escritura pública ao(s) proponente(s) vencedor(es). 

9.1.1. Caso a alienação não se efetive por ausência das condições previstas em 10.6, o contrato 

porventura firmado ficará rescindido de pleno direito, mediante simples notificação da FAEPU, 

caso em que a FAEPU restituirá as quantias recebidas do(s)proponente(s) vencedor(es), 

reajustadas pela variação do IPCA/IBGE a partir de cada pagamento, no prazo de 90 (noventa) 

dias contados da data da data de rescisão do contrato. 

9.1.2. A restituição das quantias pagas fica condicionada à restituição da posse do(s) imóvel(eis) 

pelo(s) proponente(s) vencedor(es). 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Toda documentação fornecida pela FAEPU, somente poderá ser utilizada para elaboração de 

propostas, sendo vedada a sua reprodução, divulgação e/ou utilização, total ou parcial, para 

quaisquer outros fins que não os expressos nesta alienação, sob pena de responsabilidade pelo 

uso indevido desses documentos. 

10.2. A FAEPU poderá anular ou revogar, total ou parcialmente, em qualquer tempo antes de 

celebrado contrato de promessa de venda e compra, estaalienação na modalidade compra e 

venda, sem que caiba aosproponentes direito a indenização ou compensação de qualquer 

natureza. 

10.3. Os PROPONENTES se obrigam a comunicar à FAEPU, a qualquer tempo antes da 
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contratação, qualquer fato ou circunstância superveniente que altere as condições de habilitação, 

imediatamente após sua ocorrência. 

10.4. Fica assegurado aos interessados o direito de vistoriar o imóvel até a data prevista para 

início da apresentação das propostas, de segunda à sexta feira, de 8h às 16h, no local de suas 

respectivas situações, mediante agendamento prévio por e-mail com a FAEPU 

(patrimonio@faepu.org.br). 

10.5. A FAEPU não assume qualquer responsabilidade pela topografia, vizinhança, possibilidade 

de aproveitamento, ações de autoridades públicas, dentre outras. 

10.6. A participação na presente alienação implica aceitação plena e irrevogável das condições 

deste Edital e de seus anexos. 

10.7. O valor arrecadado com a alienação do imóvel será utilizado na aquisição de outros bens 

imóveis funcionais em atividade de renda para a Fundação, e bem assim de outros ativos e bens 

patrimoniais que atendam essa mesma finalidade, sem prejuízo da possibilidade de utilização na 

amortização de passivos existentes na fundação, desde que autorizados pelo Conselho Curador da 

FAEPU e Ministério Público. 

10.8. Para dirimir todas as questões suscitadas na execução do contrato, não resolvidas 

administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca de Uberlândia/MG. 

 

Uberlândia, 10 de agosto de 2022. 

 

 

Comissão Portaria nº003/2021 de 26 de julho de 2021 
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