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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
Processo nº 23104.001767/2018-21 
LEILÃO DE BENS SEMOVENTES 

Edital nº 01/2018 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1 A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria n.º 535, datada de 09 de maio de 2017, torna público para conhecimento 
dos interessados que, respeitados os valores mínimos estipulados neste Edital, realizará a venda de bens 
semoventes – gado bovino, através de Licitação na modalidade “LEILÃO”, do tipo “MAIOR LANCE”, em 
conformidade com as especificações deste Edital, na forma da Lei n.º 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1 Leilão de bens semoventes – gado bovino, conforme descrição constante do Anexo I-A do Termo de 
Referência. 
 
3. DO ENDEREÇO, DATAS E HORÁRIOS DA VISTORIA DOS BENS E REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 
 
3.1. Os animais poderão ser vistoriados, na sede da Fazenda Escola da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, sito a Rodovia Br. 262, Km 380 – primeira entrada a direita, sentido Campo Grande - 
Terenos / MS. 
3.1.1. As visitas devem ser previamente agendadas com a COAD/FAMEZ. 
 
3.1.2 Data e horário: 27 de junho de 2018 - 17:00 horas. 
 
3.2  Local da realização do Leilão: Estância Orsi – Correa da Costa Leilões Rurais – BR-080 – Campo 
Grande – MS. 
 
4. DO ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL. 
 
4.1 Coordenadoria de Gestão de Materiais / Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / 
Comissão Permanente de Licitação - Avenida Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário, Prédio das Pró-
Reitorias, Campo Grande – MS, telefones (67) 3345-3528, 3345-3585, e-mail pregao.proadi@ufms.br  
 
5. DA DESCRIÇÃO E VALOR MÍNIMO DE VENDA. 
 
5.1 A descrição dos lotes e valores estão especificados no Anexo I-A do Termo de Referência, parte 
integrante deste Edital. 
 
5.1.1. Não serão aceitos lances inferiores ao mínimo estipulado no Anexo I-A. 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO. 
 
6.1. Poderá participar do Leilão, oferecendo lances para arrematação dos lotes disponíveis, Pessoa Física 
ou Jurídica, independentemente de qualquer formalidade, fazendo-se identificar através de documento de 
identificação (RG ou equivalente amparado por Lei), excluindo os menores, os incapazes e as autoridades 
públicas diretamente ligadas ao certame. 
 
6.2. Para participar do leilão, o interessado deverá estar portando os seguintes documentos: 
 
6.2.1 CPF se Pessoa Física e CNPJ se Pessoa Jurídica; 
 
6.2.2 Carteira de Identidade, tanto do licitante Pessoa Física como do representante da Pessoa 
Jurídica; 
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6.2.3 Procuração pública do representante do licitante Pessoa Jurídica e do licitante Pessoa Física, 
em caso de ausência do licitante. 
 
6.3. Os documentos explicitados no subitem anterior poderão ser exibidos no original ou através de cópia 
legível e em boa forma, autenticada em cartório ou, se for o caso, autenticado pelo Leiloeiro e equipe de 
apoio a partir do documento original. 
 
6.4. Nos termos do disposto no art. 9º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93, não poderá participar, servidor ou 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, na aquisição dos bens objeto do 
presente Leilão. 
 
7. DOS LANCES. 
 
7.1. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido no Anexo I-A do Termo de Referência, 
considerando-se vencedor aquele que oferecer o MAIOR LANCE, para pagamento À VISTA. 
 
7.2. Serão aceitos os lances efetuados pessoalmente no momento do Leilão, pelo próprio arrematante ou 
por pessoa legalmente credenciada para representá-la. Neste caso, deverá o representante, apresentar-se 
munido de Procuração, com poderes para praticar todos os atos inerentes ao presente Leilão. 
 
8. DO PAGAMENTO. 
 
8.1. No ato da arrecadação, o arrematante pagará a taxa adicional de 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro, a 
título de comissão, independente dos preços ofertados pelos animais. 
 
8.2 O (s) lote (s) arrematado (s) será (ão) pago (s) à vista logo após o encerramento do leilão diretamente 
ao Leiloeiro. 
 
8.3. Quando o pagamento for efetuado com cheque, a liberação dos animais só acontecerá após a 
compensação do mesmo, não sendo aceito pagamento com cheque de terceiros. 
 
8.4 O valor arrecadado será depositado pelo Leiloeiro, a conta única da União, através de GRU, fornecida 
pela UFMS no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 
9 DAS CONDIÇÕES PARA VENDA E RETIRADA DOS BENS. 
 
9.1 O arrematante não poderá desistir da compra em virtude de alegações quanto ao estado dos mesmos, 
cabendo ao mesmo a respectiva verificação, antes da data prevista para a realização do Leilão; os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram. 
 
9.2. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma, negociar 
os seus lotes arrematados, antes de sua quitação. 
 
9.3. Os bens arrematados deverão ser retirados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir 
do encerramento do leilão, ou da compensação bancária se for o caso.  
 
9.4. Não será aceita a entrega parcial do lote arrematado, devendo ser retirado na sua totalidade, no mesmo 
momento, pelo arrematante. 
 
10. DAS DESPESAS DE REMOÇÃO. 
 
10.1. As despesas decorrentes da remoção dos bens correrão por conta do arrematante, ficando a 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul isenta de qualquer responsabilidade por eventuais 
acidentes pessoais ou materiais que porventura venham a ocorrer na movimentação e retirada destes. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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11.1 A interposição de impugnação ao presente Edital ou de recursos quanto ao seu resultado, 
deverão ser dirigidos à Autoridade Competente da UFMS, através da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Avenida Cosa e Silva, s/nº, Prédio das Pró-Reitorias, Bairro Universitário – Campo Grande / 
MS. 
 
11.2. As vendas realizadas no presente leilão são irrevogáveis, não sendo permitido aos arrematantes 
recusar o bem adquirido, bem como pleitear a redução do valor de arrematação. 
 
11.3 O arrematante que deixar de cumprir quaisquer dispositivos descritos neste Edital, será 
considerado inadimplente e será submetido às sanções administrativas estabelecidas nos Incisos I, II e III, 
do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
11.4 O simples fato de o interessado participar e pleitear a compra de algum bem implica na 
declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no presente Edital. 
 
11.5. Até a efetivação da venda dos bens objeto deste Edital, mediante ato da autoridade superior, é 
facultado, art. 38 da Lei Federal nº. 8.666/93, anular a qualquer momento a presente licitação, desde que 
obedecidos os preceitos legais, ou até mesmo revogá-lo parcial ou totalmente, em atendimento à 
conveniência administrativa e ao interesse público. 
 
11.6. À FUFMS é reservado o direito de retirar do processo licitatório a qualquer tempo, desde que lhe 
convenha, quaisquer dos bens nele contidos. 
 
11.7. Os lotes poderão ser vistoriados pelos interessados, em data e horário designados no item 3 deste 
edital, ocasião em que os interessados deverão se inteirar de todas as condições dos bens levados a Leilão. 
 
11.8. Os arrematantes deverão obrigatoriamente certificar-se do conteúdo deste Edital, não podendo alegar 
desconhecimento de suas cláusulas e condições. 
 
11.9. Após o encerramento do Leilão, será lavrada Ata circunstanciada, pela Comissão Permanente de 
Licitação relatando os trabalhos realizados, os bens vendidos e a identificação dos arrematantes, e ainda, 
os fatos relevantes ocorridos durante a realização dos trabalhos, se houver, a qual será assinada pelos seus 
integrantes e pelo Leiloeiro designado. 
 
11.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
11.10.1. ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA 
11.10.2. ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA – RELAÇÃO DE BOVINOS 
11.10.3. ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CONHECIMENTO E ACEITE PELO LEILOEIRO DAS 
CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
 

Campo Grande - MS, 07 de junho de 2018. 
 
 
 

Augusto Cesar Portella Malheiros 
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
Processo nº 23104.001767/2018-21 
LEILÃO DE BENS SEMOVENTES 

Edital nº 01/2018 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. JUSTIFICATIVA 

Alguns dos semoventes constantes do Termo de Referência fazem parte de um lote de animais já utilizados 
em experimentos, e que não serão reutilizados, seja em aulas práticas ou projeto de extensão. Outra parte 
dos animais deverá ser descartada em função do processo de seleção, para adequação do rebanho as 
áreas de pastagem disponíveis na Fazenda Escola, que estão sobrecarregadas. 

2. OBJETIVO 

O leilão tem por objetivo a venda de 53 (cinquenta e três) animais bovinos. 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO FORA DA INSTITUIÇÃO 

Solicitamos a realização do leilão fora da Fazenda Escola por não haver infraestrutura suficiente no local. 
As repartições do curral da Fazenda Escola são poucas e não são cobertas, dificultando o manejo dos 
animais em dias chuvosos. Além disso, em razão do acúmulo de água e barro, o terreno se torna 
escorregadio, podendo ocasionar acidentes com animais, ou até mesmo com os participantes e 
funcionários. Com o leilão fora da Fazenda só temos o trabalho de embarcar os animais. Os lotes se 
formam no Leiloeiro, onde os animais são banhados e já passam pela inspeção da IAGRO, que possui 
um veterinário de plantão para realizar a avaliação, sem gerar nenhum custo. Se o leilão ocorrer na 
Fazenda Escola, essa inspeção se faz mediante recolhimento de uma taxa na IAGRO para que o 
veterinário se desloque até a Fazenda. Além dos fatores relacionados acima, o leilão fora também abre 
oportunidade para que mais interessados participem do evento, que é presencial e online. Há, também, a 
vantagem financeira, pois não é cobrada da UFMS a taxa de 5% - valor que será descontado dos 
arrematantes. 

4. DO OBJETO 

4.1. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, devendo o participante verificar todas 
as condições do lote, não cabendo reclamações de qualquer natureza posterior ao arremate. 

4.2. Os animais poderão ser vistoriados, na sede da Fazenda Escola da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, sito a Rodovia Br.262, Km 380 - primeira entrada a direita, sentido Campo Grande - 
Terenos / MS, que estará aberta de Segunda a Sexta-feira, das 7h às 11h e 13h às 17h. 

4.3. A relação de bovinos consta no arquivo SEI 0269751 
5. DOS LANCES 

5.1. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido no arquivo SEI 0269751, 
considerando-se vencedor aquele que oferecer o MAIOR LANCE, para pagamento à VISTA. 

5.2. Serão aceitos os lances efetuados pessoalmente no momento do Leilão, pelo próprio 
arrematante ou por pessoa legalmente credenciada para representá-la. Neste caso, deverá o 
representante, apresentar-se munido de Procuração, com poderes para praticar todos os atos inerentes ao 
presente Leilão. 

6. DO ATO DO ARREMATE 
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6.1. A partir do ato do arremate os animais ficarão por responsabilidade do arrematante e do 
Leiloeiro. A UFMS fica isenta de qualquer responsabilidade. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. No ato da arrecadação, o licitante pagará a taxa adicional de 5% (cinco por cento) ao 
Leiloeiro, a título de comissão, independente dos preços ofertados pelos animais. 

7.2. O pagamento dos laces ofertados é de responsabilidade do arrematante com o Leiloeiro. O(s) 
lote(s) arrematado(s) será(ão) pago(s) à vista logo após o encerramento do leilão diretamente ao Leiloeiro. 

7.3. Quando o pagamento for efetuado com cheque, a liberação dos animais só acontecerá 
após a compensação do mesmo, não sendo aceito pagamento com cheque de terceiros. 

7.4. O valor arrecadado será depositado pelo Leiloeiro, a conta única da união, através de GRU, 
fornecida pela UFMS no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

7.5. O repasse dos valores da arrecadação do leilão descontados as despesas, é de 
responsabilidade do Leiloeiro, no prazo em que estipular o edital. 

7.6. As vendas realizadas no presente leilão são irrevogáveis, não sendo permitido aos 
arrematantes recusar o bem adquirido, bem como pleitear a redução do valor de arrematação. 

7.7. Caso o Leiloeiro contratado e/ou arrematante deixarem de cumprir quaisquer dispositivos 
descritos neste Termo, serão considerados inadimplentes e serão submetidos às sanções 
administrativas estabelecidas nos Incisos I, II e III, do art. 87, da Lei n. 8.666/93. O simples fato de o 
interessado participar e pleitear a compra de algum bem implica na declaração tácita de pleno 
conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital. 

8. DAS CONDIÇÕES PARA VENDA E RETIRADA DOS ANIMAIS 

8.1. O arrematante não poderá desistir da compra em virtude de alegações quanto ao estado dos 
mesmos, cabendo ao mesmo a respectiva verificação, antes da data prevista para a realização do Leilão; 
os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

8.2. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma, 
negociar os seus lotes arrematados, antes de sua quitação. 

8.3. Não será aceita a entrega parcial do lote arrematado, devendo ser retirado na sua totalidade, no 
mesmo momento, pelo arrematante. 

8.4. A partir do arremate o prazo para retirada dos animais fica a critério do Leiloeiro e o do 
arrematante, não cabendo responsabilidade nenhuma para a UFMS. 

8.5. A partir do arremate, os animais não retornarão à origem. Deverão ser retirados do Leiloeiro. 

8.6. Quaisquer acontecimentos com os animais até o local de realização do leilão são de 
responsabilidade da UFMS. Se algum animal ficar impossibilitado de participar do evento por algum motivo, 
ele deverá ser retirado do leilão e retornar a origem. 

8.7. O arrematante não poderá desistir da compra em virtude de alegações quanto ao estado dos 
mesmos, cabendo ao mesmo a respectiva verificação, antes da data prevista para a realização do Leilão. 

9. DAS DESPESAS DE REMOÇÃO 

9.1. As despesas decorrentes da remoção dos bens correrão por conta do arrematante, ficando 
a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul isenta de qualquer responsabilidade por 
eventuais acidentes pessoais ou materiais que porventura venham a ocorrer na movimentação e retirada 
destes. 
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9.2. A responsabilidade de remoção entre o local do leilão até o seu destino será inteiramente do 
arrematante. 

9.3. A UFMS emite GTA E Nota Fiscal para o Leiloeiro, com a quantidade de animais a serem 
leiloados. Após o leilão, o Leiloeiro emite outra Nota Fiscal e GTA em nome da UFMS para o arrematante. 
Os valores com as despesas serão descontados do valor total do leilão, pois as despesas com notas 
correm por conta do vendedor. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 

10.1. O Leiloeiro deverá se responsabilizar pela boa e regular guarda dos animais, desde a 
chegada dos mesmos ao local do leilão, até sua efetiva retirada pelos possíveis arrematantes. 

10.2. Após a batida do martelo, quaisquer pendências serão de responsabilidade do Leiloeiro. 

10.3. No ato do acerto, o Leiloeiro apresentará prestação de contas das despesas com frete, Notas e 
Fundersul, acompanhados dos documentos comprobatórios das despesas, e descontará do valor total 
arrecadado. 
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ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA – RELAÇÃO DE BOVINOS 

 

ITEM SEXO Fêmea Sfp 1535 + 36 meses 

1 Fêmea Sfp 1005 + 36 meses 1.105,00 
2 Fêmea Sfp 1023 + 36 meses 1.105,00 
3 Fêmea Sfp 1059 + 36 meses 1.105,00 
4 Fêmea Sfp 1060 + 36 meses 1.105,00 
5 Fêmea Sfp 1075 + 36 meses 1.105,00 
6 Fêmea Sfp 1090 + 36 meses 1.105,00 
7 Fêmea Sfp 1104 + 36 meses 1.105,00 
8 Fêmea Sfp 1133 + 36 meses 1.105,00 
9 Fêmea Sfp 1138 + 36 meses 1.105,00 

10 Fêmea Sfp 1193 + 36 meses 1.105,00 
11 Fêmea Sfp 1246 + 36 meses 1.105,00 
12 Fêmea Sfp 1253 + 36 meses 1.105,00 
13 Fêmea Sfp 1285 + 36 meses 1.105,00 
14 Fêmea Sfp 1318 + 36 meses 1.105,00 
15 Fêmea Sfp 1324 + 36 meses 1.105,00 
16 Fêmea Sfp 1407 + 36 meses 1.105,00 
17 Fêmea Sfp 1419 + 36 meses 1.105,00 
18 Fêmea Sfp 1441 + 36 meses 1.105,00 
19 Fêmea Sfp 1461 + 36 meses 1.105,00 
20 Fêmea Sfp 1513 + 36 meses 1.105,00 
21 Fêmea Sfp 1535 + 36 meses 1.105,00 
22 Fêmea Sfp 06 + 36 meses 1.105,00 
23 Fêmea Sfp 16 + 36 meses 1.105,00 

Total     25.415,00 
24 Fêmea Sfp 1 13 a 24 meses 830,00 
25 Fêmea Sfp 2 13 a 24 meses 830,00 
26 Fêmea Sfp 3 13 a 24 meses 830,00 
27 Fêmea Sfp 4 13 a 24 meses 830,00 
28 Fêmea Sfp 5 13 a 24 meses 830,00 
29 Fêmea Sfp 6 13 a 24 meses 830,00 
30 Fêmea Sfp 7 13 a 24 meses 830,00 
31 Fêmea Sfp 8 13 a 24 meses 830,00 
32 Fêmea Sfp 9 13 a 24 meses 830,00 
33 Fêmea Sfp 10 13 a 24 meses 830,00 
34 Fêmea Sfp 11 13 a 24 meses 830,00 
35 Fêmea Sfp 12 13 a 24 meses 830,00 
36 Fêmea Sfp 13 13 a 24 meses 830,00 
37 Fêmea Sfp 14 13 a 24 meses 830,00 
38 Fêmea Sfp 15 13 a 24 meses 830,00 
39 Fêmea Sfp 16 13 a 24 meses 830,00 
40 Fêmea Sfp 17 13 a 24 meses 830,00 
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41 Fêmea Sfp 18 13 a 24 meses 830,00 
42 Fêmea Sfp 19 13 a 24 meses 830,00 
43 Fêmea Sfp 20 13 a 24 meses 830,00 
44 Fêmea Sfp 21 13 a 24 meses 830,00 
45 Fêmea Sfp 22 13 a 24 meses 830,00 
46 Fêmea Sfp 23 13 a 24 meses 830,00 
47 Fêmea Sfp 24 13 a 24 meses 830,00 
48 Fêmea Sfp 25 13 a 24 meses 830,00 
49 Fêmea Sfp 26 13 a 24 meses 830,00 
50 Fêmea Sfp 27 13 a 24 meses 830,00 
51 Fêmea Sfp 28 13 a 24 meses 830,00 

Total     23.240,00 
52 Macho Sfp  + 36 meses 1.500,00 

53 
Macho 
Rufião 

Sfp  + 36 meses 1.500,00 

Total     3.000,00 

 
Total 
Geral 

    
 51.655,00 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CONHECIMENTO E ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 

Eu, ______________________________, portador do RG _____________, CPF 

_____________________, responsável legal pela Empresa _______________________, CNPJ 

______________________________, declaro estar ciente das condições estabelecidas pelo Edital do 
Leilão nº 01/2018 da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cujo objeto é o Leilão de bens 
semoventes – gado bovino, conforme quantidades e preços mínimos estabelecidos no Anexo I-A do Termo 

de Referência, aceitando, mediante este documento, as obrigações atribuídas à parte denominada 
“Leiloeiro”. 

 

Campo Grande, MS, ____ de ______________ de 2018. 
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