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ATA DO LEILÃO Nº 01/2018 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Às dezessete horas do dia 27 de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 602/2018, datada de 10 de
maio de 2018, na Estância Orsi, para acompanhar a realização do Leilão nº 01/2018 de bens
semoventes - gado bovino do plantel da Fazenda Escola da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, relacionados no processo 23104.001767/2018-21. Conforme consta no
edital 0546898, o leilão foi realizado na Estância Orsi – Correa da Costa Leilões Rurais – BR-
080 – Campo Grande – MS, e o trabalho de leiloeiro foi de responsabilidade da Casa de
Leilões Correa da Costa Leilões Rurais. Os 53 semoventes encaminhados ao leilão foram
distribuídos em lotes que foram todos arrematados, totalizando R$ 74.990,00 (setenta e
quatro mil novecentos e noventa reais), conforme fatura 0602739. Foram descontados R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), referentes ao custo do transporte dos animais, conforme
documento 0602749 e R$ 632,09 (seiscentos e trinta e dois reais e nove centavos)  referentes
ao recolhimento do Fundersul, conforme documento 0602767. Ao final, foi auferida a receita
líquida de R$ 73.157,91 (setenta e três mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e um
centavos). Foram emi�das cinco Guias de Recolhimento da União, sendo que uma delas foi
emi�da com valor errado, sendo desconsiderada. A GRUs válidas constam nos documentos
0602815, 0602827, 0602835 e 0602847. Os comprovantes de recolhimento constam nos
documentos 0608382, 0608387 e 0608391. Foi elaborado relatório de arrecadação 0608395,
através de sistema próprio da UFMS, informando o valor total recolhido de R$ 73.157,91
(setenta e três mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos). Nada mais
havendo a constar o Senhor Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da
Comissão. 

 

Campo Grande, 11 de julho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Macedo Pires, Administrador, em
11/07/2018, às 10:06, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
Administrador, em 11/07/2018, às 10:06, conforme horário oficial de Mato Grosso do
Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Masaharu Mihashi, Assistente
em Administração, em 11/07/2018, às 10:07, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0608398 e o código CRC 14CDF97E.

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001767/2018-21 SEI nº 0608398
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