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PARANAPREVIDÊNCIA 

COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

LEILÃO...........................................Nº 001/2017 

A PARANÁPREVIDENCIA, inscrita no CNPJ: 03.165.607/0001-10 por meio de 

Leiloeiro Público Oficial, CLEVER ELMES MILANI, matrícula 16/283- L Jucepar, 

realizará o presente Leilão, o qual será regido pelas disposições deste EDITAL e seus 

Anexos, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no D.O.U. em 

08 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998, Lei Estadual (Paraná) nº 15.608 

de 2007 e legislações posteriores. O Leilão será realizado no dia 22/06/2017 a partir 

das 15 horas, na BR 116, Km 93, 3.750, Bairro Alto, Curitiba/PR, Dunamys Hotel. 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

1. O presente Leilão tem por objeto a venda de veículos considerados inservíveis pela 
PARANAPREVIDENCIA, conforme Anexo I deste Edital. 

CAPÍTULO II - DOS LANCES 

2. Os lances máximos dados pelos licitantes que não atingirem a valorização mínima 
atribuída pela PARANAPREVIDENCIA aos lotes não serão considerados. 

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Será considerado vencedor aquele que propuser maior preço para o lote, desde 
que superior à valorização mínima atribuída pela PARANAPREVIDENCIA. 

3.2. Poderá participar do Leilão qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça 
as condições estabelecidas neste Edital. 

3.3. Após o lance aceito pelo Leiloeiro, o Arrematante deverá identificar-se, fornecendo 
aos auxiliares do leilão, o original da Carteira de Identidade e demais informações 
solicitadas, para emissão do recibo de arremate, não podendo ser trocados os dados 
do Arrematante. 

3.4. Os participantes no ambiente fisico ou no ambiente virtual terão isonomia no 
tratamento. 

3.5. Durante a realização do leilão, o participante que impedir, perturbar, fraudar, 
afastar ou procurar afastar Arrematantes por oferecimento de vantagens ou qualquer 
outro meio ilícito, está sujeito às sanções previstas no artigo 335 do Código Penal e 
nos artigos 90 e 95 da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Estadual (Paraná) nº 
15.608/2007. 

3.6 Em nenhuma hipótese, ou sob qualquer que seja a alegação, poderá haver 
desistência, cancelamento ou devolução do bem arrematado pelo Arrematante, o qual 
fica sujeito a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação caso não 
efetive o pagamento. Poderá ser exigido por via executiva nos termos do artigo 585 
inciso 5 do CPC. (Código de Processo Civil) e demais sansões previstas no artigo 
1097 do Código Civil Brasileiro. 
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3.7. Não poderão participar do Leilão, Pessoas Físicas ou Jurídicas que estejam 
enquadradas nos seguintes casos: 

a) suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, quando 
a sanção imposta se referir ao inciso III, art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e da 
Lei Estadual (Paraná) nº 15.608/2007, ou impedidas de licitar e contratar com a 
União, quando a sanção imposta se referir ao art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/02, enquanto durar a suspensão ou o impedimento. 

a.1) Matriz e Filial(is) serão consideradas como única pessoa jurídica. A 
penalidade aplicada à matriz abrange(m) a(s) filial(is) e vice-versa. 

b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 

b.1) Matriz e Filial(is) serão consideradas como única pessoa jurídica. A 
penalidade aplicada à matriz abrange(m) a(s) filial(is). 

c) que se encontrem sob falência decretada, concordata/recuperação judicial e 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 
d) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum. 

d.1) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 
legais comuns, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum. 

e) empregado ou dirigente da PARANAPREVIDENCIA ou responsável pela 
licitação, que tenha atuação direta ou indireta nas fases da licitação ou da 
contratação. 

3.8. Nenhum interessado poderá participar do presente Leilão representando mais de 
um licitante. 

3.9. A PARANAPREVIDENCIA poderá revogar este Leilão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

3.9.1. No caso de desfazimento do presente processo licitatório, fica 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3.10. O Arrematante se compromete a adquirir os bens na situação em que se 
encontram, não cabendo à Paraná Previdência nem ao Leiloeiro Público efetuar 
nenhum tipo de indenização que possa ser reclamada posteriormente qualquer que 
seja o motivo. 

Parágrafo 1 
  Para veículos arrematados como recuperáveis, caberá ao Arrematante 
a recomposição de peças para conserto de origem legal mediante emissão de nota 
fiscal de compra. 

 
Parágrafo 2 
  Os veículos arrematados como recuperáveis que apresetarem desgaste 
na numeração do chassis, ficam a critério do orgão fiscalizador exigir ou não a 
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remarcação dos mesmos, ficando por conta dos Arrematantes os custos dessas 
exigências. 

Parágrafo 3 
  O Arrematante declara que se compromete a manter a 
PARANAPREVIDENCIA indene de qualquer prejuízo que por ventura venha a ser 
causado pela não observância das disposições insertas neste Edital, principamente 
pelas que tenham origens em questões ambientais. 

3.13. A apresentação de lance implica total conhecimento pelo licitante da real 
situação dos bens em leilão, no que se refere ao estado físico e quantidade, razão 
pela qual recomenda-se sua vistoria. 

3.14. A visitação de todos os lotes será aberta no dia 20/06/2017 e 21/06/2017, 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 mediante agendamento pelos números: 
41 99102-5685 e 41 3332-6868 no seguinte endereço: Travessa Sgoda, 45, Roça 
Grande, Colombo/PR, onde os interessados poderão extrair uma cópia do Edital de 
Leilão no mesmo local de visitação conforme prevê o art. 31 inciso IV, parágrafo 1º da 
Lei Estadual (Paraná) nº 15.608/2007. 

3.14.1 A PARANAPREVIDENCIA se isenta de qualquer responsabilidade por 
eventuais acidentes durante os dias de vistoria previa dos bens. 

3.15. O Leiloeiro poderá separar ou reunir qualquer lote. 

3.16. O comprador assinará o comprovante de arrematação do lote adquirido, 
imediatamente após o Leiloeiro definir o maior lance, onde consta o número do lote e o 
valor do lance ofertado, permanecendo a 2ª via em seu poder. 

3.17. No ato da arrematação, o Arrematante deverá fornecer todos os seus dados de 
qualificação, tais como: nome e endereço completo, telefone para contato, nº do RG e 
CPF/CNPJ, inscrição estadual, e um cheque-caução no valor de 100% do valor de 
arremate, acrescido de 5% referente à comissão do Leiloeiro. 

3.18. O não fornecimento imediato do cheque-caução implicará no cancelamento da 
venda. 

3.19. É vedado ao Arrematante ceder, permutar, vender ou qualquer forma de 
negociar os bens arrematados antes do efetivo pagamento e da emissão da nota fiscal 
de venda. 

3.20. Para a efetivação dos lances será exigida a apresentação do RG e CPF do 
Arrematante, no caso de pessoa física. 

3.21. Quando se tratar de pessoa jurídica, para a efetivação dos lances será exigida a 
Apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de firma individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da Diretoria em exercício; 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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3.22. A representação da pessoa jurídica poderá se dar através de procuração, por 
instrumento público ou particular com firma reconhecida, carta de preposto ou 
Contrato Social, exigindo-se, contudo, fotocópia autenticada da identidade (ou 
documento equivalente) do representante. 

CAPÍTULO IV - DO PAGAMENTO 

4.1 O comprador pagará 100% (cem por cento) do valor correspondente ao maior 
lance ofertado, mais 5% (cinco por cento) do valor total como comissão do Leiloeiro, 
valores estes que deverão ser pagos em até 48hs após o arremate. O pagamento do 
valor do lote deverá ser efetuado por meio de TED (transferência eletrônica) ou 
depósito bancário, na conta do Leiloeiro, sob pena de perda do sinal a favor do 
comitente vendedor. 

BANCO ITAÚ 
AGÊNCIA: 9190 
CONTA: 71296-9 
CPF: 000.567.899-47 
FAVORECIDO: CLEVER ELMES MILANI 

4.2. É imprescindível que o pagamento se dê de forma identificada, de modo a vincular 
o nome do Arrematante ao número do lote a que se refere. 

4.2.1. Em se tratando de TED (Transferência Eletrônica), o Arrematante deverá 
informar no ato da transferência o número de seu CPF (pessoa Física) ou 
CNPJ (pessoa Jurídica) para efeitos de identificação de Arrematante. 

4.2.1.1 Para os pagamentos efetuados via TED, a transferência deverá 
ser obrigatoriamente efetuada pelo Arrematante do lance. Os 
comprovantes de pagamento poderão ser enviados através do e-mail 
contato@milanileiloes.com.br . 

4.3. Não serão aceitas ou reconhecidas quaisquer outras formas de pagamento. 

4.4. Para retirar o cheque caução o comprador deverá apresentar o comprovante dos 
pagamentos dos valores do lote e da comissão do Leiloeiro. 

4.5. Todos os encargos tributários incidentes sobre os bens, objeto deste leilão, 
correrão por conta do Arrematante. 

CAPÍTULO V - DA RETIRADA DOS BENS 

5.1. O Arrematante se obriga por si e por seus sucessores a retirar os bens por ele 
arrematados num prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de liberação, 
correndo por sua conta e risco os encargos decorrentes, inclusive deslocamento e 
carga dos referidos bens. A partir desta data, será cobrado R$ 100,00 a diária para 
veículos leves. 

5.1.1. No ato de retirada dos bens e do(s) documento(s) de transferência do(s) 
veículo(s), quando for o caso o Arrematante deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
PESSOA FÍSICA: Nota de Venda, original do RG, CPF ou Carteira Nacional de 
Habilitação ou, na ausência destes, fotocópia autenticada; 
PESSOA JURÍDICA: Nota de Venda, fotocópia autenticada do Contrato Social 
e do cartão de CNPJ. 
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5.1.2. Se a retirada dos bens e documento de transferência do(s) veículo(s) for 
efetuada por representante do Arrematante, além dos documentos referidos no 
subitem, deverá ser apresentada PROCURAÇÃO ESPECÍFICA autorizando a 
retirada, inclusive, com firma reconhecida em cartório, sendo que a mesma 
ficará retida. 
5.1.3. O Leiloeiro manterá, a seu cargo, pessoas autorizadas para acompanhar 
e autorizar a retirada dos bens arrematados. 

5.2. A não retirada dos lotes arrematados dentro dos prazos estipulados no item 5.1. 
configurará desistência e na perda dos valores pagos até o valor total do lote 
arrematado. 

5.3. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento e considerar-se-ão dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 

5.4. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, bem como não serão 
aceitas justificativas de desistências tendo como fato motivador o estado dos bens. 

5.4.1. O Arrematante declara que promoveu todos os exames e vistorias nos 
bens disponíveis à venda, de acordo com os dias, hora e local determinados no 
Edital publicado nos jornais e que aceita adquirí-los, isentando a 
PARANAPREVIDENCIA e o Leiloeiro público de qualquer responsabilidade, 
inclusive por vícios e/ou defeitos, ocultos ou não, renunciando a qualquer 
direito ou ação. 
5.4.2. No caso de desistência do bem arrematado, será cobrado do 
Arrematante multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor arrematado e cabe 
ao Arrematante retirar junto ao Leiloeiro o cheque caução. 

5.5. As notas de venda serão emitidas após confirmação do pagamento junto ao 
banco unicamente em nome dos Arrematantes, não sendo permitida troca dos nomes. 

5.6. Em se tratando de veículos motorizados, a transferência ocorrerá por conta do 
Arrematante, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da 
data do leilão ou da data do recibo. 

           5.6.1. Em caso de bem automotor, no ato da retirada do veículo o Arrematante    
terá que assinar uma PROCURAÇÃO se responsabilizando civil e criminalmente, 
isentando assim a Paraná Previdência e o Leiloeiro, por qualquer fato que venha a 
ocorrer com o veículo arrematado após a data do leilão. 

5.6.2. Eventuais multas de trânsito anteriores à realização do Leilão, se houver, 
deverão ser pagas pelo comprador e, mediante apresentação do comprovante 
de pagamento efetuado, solicitar o ressarcimento à PARANAPREVIDENCIA 
dentro do prazo legal estipulado para a transferência de titularidade (30 dias da 
assinatura do documento de transferência), conforme artigo 134 do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

5.7. As despesas de transferência junto ao Detran e de despachantes, quando for o 
caso, serão por conta dos Arrematantes. 

5.7.1 O veículo arrematado APENAS PODERÁ rodar em vias públicas após a 
transferência dos documentos para o nome do Arrematante. 
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5.7.2 Os lotes que constar “PERDA TOTAL VEÍCULO IRRECUPERÁVEL” não 
terão direito a documento do veículo, quando for o caso, exceto cópia do laudo 
de BAIXA emitido pelo Departamento de Trânsito competente. 
5.7.3 Conforme Lei Federal nº 12.977 fica proibida a compra de Sucatas 
Irrecuperáveis por pessoa física. A venda de Sucatas Irrecuperáveis fica 
restrita a pessoa jurídica. 

5.8. É de responsabilidade do Arrematante a regularização dos documentos referentes 
aos bens arrematados, tais como I.P.V.A., I.C.M.S., C.S.V., Certificado de Segurança 
Veicular, Desbloqueios junto a D.R.F.V.,laudo de recuperabilidade, despesas com 
viagens, remoções, guinchos e taxas necessárias para o desbloqueio de restrições, 
inclusive o pagamento de multas por atraso de transferência referente ao art. 233 do 
C.T.B. geradas por motivo de bloqueio administrativo, RECIBOS e ETC..., Vencidos ou 
não, ou qualquer outra taxa que possa pesar sobre o bem arrematado; ainda caberá 
ao Arrematante os custos das respectivas transferências de propriedade; o pagamento 
das despesas com transferência de propriedade deverá ser feito nos mesmos prazos 
do constantes neste Edital de leilão, diretamente ao despachante, em cheque ou 
depósito bancário. 

5.9. Conforme disposto art. 4º, inciso XIII do Decreto nº 5141/2001 (RICMS/PR), por 
se tratar de saídas de bens do ativo imobilizado pertencentes à 
PARANAPREVIDENCIA, não haverá incidência de ICMS sobre os bens alienados. 

5.10. Em caso de descumprimento das condições do item 5.6., incidirá multa de 
50%(cinquenta por cento) sobre o valor do bem arrematado, sem prejuízo de 
indenização de prejuízos decorrentes do inadimplemento, tanto morais, como 
materiais. 

5.11. A comissão de licitação Composta pela PARANAPREVIDENCIA, responsável 
em gerir o protocolo nº 17/191380-9 perante a JUCEPAR, que trata a respeito da 
contratação de Leiloeiro, fica responsável em resolver e deliberar sobre casos omissos 
deste instrumento, cabendo ao Leiloeiro o auxílio a essa comissão. 

5.11.1. As situações não previstas neste Edital, inclusive aquelas decorrentes 
de casos fortuitos ou de força maior, serão resolvidas pela Comissão. 
5.11.2. Quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários serão prestados 
por: 
LEILOEIRO OFICIAL: Clever Elmes Milani 
MATRÍCULA JUCEPAR: 16/283-L 
ENDEREÇO: Travessa Sgoda 45, Roça Grande, Colombo, Paraná. 
HORÁRIO: 08:30/ 12:00 e 13:30 / 17:30. 
TELEFONE: (41) 3332-6868 
E-mail: contato@milanileiloes.com.br 

5.12. Os casos omissos serão regidos pela legislação brasileira pertinente, em 
especial pelo Decreto Federal 21.981 de outubro de 1932, e alterações introduzidas 
pelo Decreto Federal 22.427 de fevereiro de 1933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Público Oficial. 
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                                                                  ANEXO I     

Lote Descrição do bem 
 

Lance inicial 

1 Renault/Scenic RT 1.6 16V 2000/2000 Gasolina Azul   R$ 5.684,50 

  Chassi: 93YJA0025YJ144227     

2 Ford/Ecosport XL 1.6 Flex 2009/2009 Alcool/Gasolina Branca R$ 12.766,00 

  Chassi: 9BFZE55P098570483     

3 Ford/Ecosport XL 1.6 Flex 2009/2009 Alcool/Gasolina Branca R$ 12.766,00 

  Chassi: 9BFZE55P798544110     

 

Obs: Valores referentes para lances iniciais de 50% tabela Fipe do dia 12/05/2017. 


