
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO 

 

A SIAL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº: 

80.359.771/0001-09, com sede na Rua Coronel Dulcídio, nº 2.280, bairro Agua Verde, cidade de 

Curitiba, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de procedimento de LEILÃO 

PÚBLICO SIMULTÂNEO (Presencial e Online), por meio do Leiloeiro Público Oficial Sr. CLEVER ELMES 

MILANI, registrado na Junta Comercial do Paraná, sob matrícula nº 16/283-L, pelo critério de MAIOR 

LANCE por ITEM, tendo em vista os termos do Decreto Federal nº 21.981/32, com as modificações 

introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, e demais legislações pertinentes, normas, cláusulas e 

condições a seguir expostas neste edital: 

 

1. - DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DO LEILÃO.  

1.1 - DATA: 14 de Março de 2019  

1.2 - LOCAL: Hotel Lira – Av Senador Salgado Filho, 463 (Ao lado da PUC) - Prado Velho - Curitiba/ 

PR. 

1.3 - HORA: 14h00min (horário de Brasília)  

 

2. - DO OBJETO  

2.1 - O presente Leilão tem como objeto a venda de Tratores, Equipamentos e Materiais da 

Construção Civil, relacionados no ANEXO I deste edital, pelo critério de maior Lance ofertado 

por lote, Presencial ou Online;  

2.2 - Os Bens serão vendidos no estado EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA e os seus dados, 

fotos e demais informações divulgadas no site ou exibidas durante o Leilão, são meramente 

ilustrativas, cabendo ao interessado realizar vistoria IN LOCO nos Bens para verificar suas 

características e/ou seu estado de conservação; 

2.3 - O Comitente Vendedor e o Leiloeiro Oficial não se responsabilizam por defeitos ou vícios ocultos 

de qualquer natureza detectados nos Bens;  

2.4 - No ato da arrematação, o comprador assumirá todas as condições para aquisição constante do 

presente regulamento, não podendo reclamar ou alegar desconhecimento das condições, 

características e estado de conservação dos bens deste Leilão, bem como não poderá pleitear a 

desistência do arremate, abatimento no preço, indenização por avarias, consertos ou reparos 

por possíveis defeitos ou vícios ocultos de qualquer natureza encontrados no Lote arrematado; 

2.5 - Correrão por conta única e exclusiva do arrematante as despesas e/ou custos relativos à 

desmontagem, remoção, transporte, impostos e incidentes que venham ocorrer sobre os bens 

arrematados, seja em fase de desmontagem ou transporte. 

 

3. - DA VISITAÇÃO  

3.1 - Os ITENS descritos no ANEXO I do presente edital, estarão disponíveis para visitação nos dias 

11, 12 e 13 de março de 2019, no horário das 08:00hs às 17:00hs, no pátio da empresa 

SIAL, localizada na rua Edmundo Ekstein, nº 350, bairro CIC, em Curitiba/PR. 

  

4. - DOS LICITANTES E DA HABILITAÇÃO  

4.1 -  Poderá participar do leilão qualquer pessoa capaz, maiores de 18 anos, nos termos da legislação 

vigente. Pessoa física inscrita no cadastro nacional de pessoas físicas (CPF) e pessoas jurídicas 

inscritas no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ); 

4.2 -  Para participação no leilão PRESENCIAL, todos os interessados deverão realizar seu cadastro 

antes do início do pregão. Pessoa Física deverá apresentar documentos de identidade e CPF 

originais e/ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Sendo Pessoa Jurídica, o representante 

da empresa deverá apresentar documentos de identidade e CPF originais e/ou CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação), a última alteração contratual e cartão de CNPJ; Caso o participante 

seja procurador da empresa, apresentar procuração com firma reconhecida;  

4.3 -  Após seu cadastramento o participante receberá uma plaqueta numerada, que será sua 

identidade durante o leilão e somente através dela poderá efetuar seus lances; 



4.4 -  Os interessados em participar no leilão ONLINE, pessoa física ou jurídica, deverá acessar o site: 

www.milani lei loes.com.br, fazer o cadastro completo e aguardar a sua habilitação para, 

desta forma, estar apto a efetuar lances no leilão e arrematar os itens pretendidos; 

4.5 -  O cadastro COMPLETO para habilitação deve ser feito com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência da data do leilão, e consiste em enviar digitalizados os documentos solicitados 

pelo sistema e preencher dados pessoais; 

4.6 -  Ao se cadastrar o Usuário indicará um login (apelido) para sua identificação no PORTAL, bem 

como uma senha pessoal e intransferível, a qual não poderá ser utilizada para outras finalidades 

não autorizadas; 

4.7 -  O usuário cadastrado no portal autoriza expressamente a verificação de seus dados junto aos 

órgãos de proteção ao crédito; 

4.8 -  Estão impedidos de participar, direta ou indiretamente, ofertar lances ou adquirir lotes do 

presente leilão, os dirigentes da Empresa Sial, bem como o Leiloeiro Oficial designado e a sua 

equipe; 

 

5. - DOS LANCES  

5.1 -  Os bens serão leiloados por lote; 

5.2 -  O valor atribuído para o lance inicial no momento do leilão ("valor de abertura") é o preço 

mínimo de venda do bem estipulado sem incidência da comissão do Leiloeiro; 

5.3 -  Os lances serão a partir do preço mínimo previamente avaliado e estabelecido nos Anexos deste 

Edital, considerando-se vencedor o licitante que houver oferecido o maior valor pelo lote, 

Presencialmente ou Online, o qual será acrescido de 5% (cinco por cento) referente a comissão 

do Leiloeiro Oficial, mais 0,9% referente ao tributo de ICMS, não sendo considerados válidos 

quaisquer lances feitos antes da abertura ou após o encerramento do leilão;  

5.4 -  O Leilão na forma PRESENCIAL receberá lances dos interessados através da exibição da sua 

plaqueta; 

5.5 -  Na forma ONLINE (via Internet) os lances serão através do site:  

www.milani lei loes.com.br. Os lances efetuados Online são IRREVOGÁVEIS e 

IRRETRATÁVEIS e se vencedores, não podem ser anulados e/ou cancelados e geram obrigações 

contratuais na forma de promessa de compra, o qual deverá ser pago, dentro do prazo e na 

forma estabelecida no Regulamento do Leilão; 

5.6 -  O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o maior 

lance ofertado;  

5.7 - Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de recusa do 

leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas no sistema, conexão com a 

internet, linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do 

leiloeiro são apenas instrumentos facilitadores do leilão; 

5.8 -  Ao optar por esta forma de participação no leilão, o interessado assume os riscos oriundos de 

falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito; 

5.9 -  Caso ocorra fato previsto no item 5.7, será dada preferência de arrematação aos licitantes 

presentes; 

5.10 -  Finalizado o leilão e se porventura julgar apropriado, o Leiloeiro poderá ofertar 

novamente aos presentes, o(s) lote(s) não arrematado(s) para receber lance(s) 

CONDICIONAIS; 

5.11 -  Tendo os lotes recebidos lances CONDICIONAIS, o Comitente Vendedor terá 24 horas 

para decidir pela aceitação ou não do lance, sendo esta decisão comunicada ao ofertante pelo 

Leiloeiro; 

6. - DA ARREMATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento do Lote arrematado na forma PRESENCIAL poderá ser em Cheque Nominal ao 

Leiloeiro, Depósito Bancário ou via Transferência Eletrônica. Sobre o valor do Bem arrematado, 

será acrescentado 5% (cinco por cento) referente a comissão do Leiloeiro e mais 0,9% 

referente ao tributo de ICMS. O arrematante terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

impreterivelmente para efetuar o pagamento. 



6.2 - Caso o arrematante opte em pagar via Depósito ou via Transferência Eletrônica, deverá emitir 

CHEQUE CAUÇÃO no valor de 20% sobre a Soma Total do valor do Bem (Soma Total: Calcular 

sobre o valor de arremate 20% de caução + 5% comissão do Leiloeiro);  

6.3 - Comprovado o pagamento total do Bem, o arrematante receberá na retirada do mesmo, o 

cheque caução juntamente com a nota fiscal; 

6.4 - O ARREMATANTE PRESENCIAL, após sua participação no Leilão, deve dirigir-se a mesa de 

atendimento para definir a forma de pagamento, assinar o TERMO DE ARREMATE do Bem 

adquirido e efetuar o acerto; 

6.5 - O ARREMATANTE ONLINE receberá um e-mail com o TERMO DE ARREMATAÇÃO contendo 

informações do Lote e os dados bancários para pagamento; 

6.6 - O Bem estará disponível para entrega após a confirmação do pagamento integral do lote 

juntamente com a comissão do Leiloeiro;  

6.7 - Efetuado o pagamento via depósito ou transferência, o arrematante deverá enviar o 

comprovante pelo e-mail:  contato@milanilei loes.com.br ou pelo Wathsap do Leiloeiro nº 

(41)99102-5685; 

 

7. - DAS PENALIDADES  

7.1 - Se porventura o arrematante DESISTA da aquisição do item do qual foi vencedor, este ficará 

sujeito à cobrança de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do lance vencedor, mais 

5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor para pagamento da comissão do 

Leiloeiro, que se efetivará através da emissão de título de crédito para cobrança dos referidos 

valores; 

7.2 - É facultada ao Leiloeiro Oficial o uso das prerrogativas legais dos artigos 39 do Decreto nº 

21.981/32 e do artigo 22º da Lei 5.474/68, para a cobrança do lote arrematado, podendo 

encaminhar o título a protesto se não pago dentro do prazo estabelecido, sem prejuízo da 

execução prevista por lei; 

 

8. - DA RETIRADA DOS ITENS ARREMATADOS  

8.1 - A retirada dos Bens se dará nos dias 25 à 29 de março de 2019, das 8:00hs às 17:000hs, na 

rua Edmundo Ekstein, nº 350, bairro CIC, em Curitiba/PR.;  

8.2 - Os Bens arrematados só poderão ser retirados mediante apresentação de documento pessoal 

do arrematante (carteira de identidade ou CNH) e/ou procuração, no caso de pessoa jurídica, 

juntamente com o contrato social da mesma, ou no caso de retirada por terceiro, uma 

autorização de retirada. Todos com firma reconhecida em Cartório; 

8.3 - O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos Bens arrematados, bem 

como as despesas decorrentes da sua retirada, sendo que o Comitente Vendedor e o Leiloeiro 

Oficial não se responsabilizam por avarias decorrentes desta omissão e de forma alguma, sob 

qualquer pretexto, permitirão a permanência de pessoas no local da retirada, com a intenção de 

efetuar quaisquer tipos de reparos nos itens. Entretanto o Comitente Vendedor designará um 

funcionário que acompanhará os trabalhos de carregamento. Este funcionário goza de plenos 

poderes para proibir ações que atentem contra segurança, podendo ainda interferir ou proibir o 

carregamento, caso do arrematante não disponha dos meios adequados para o transporte dos 

itens; 

8.4 - Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos Bens; 

8.5 - Vencido o prazo para retirada, os Bens não retirados nesse prazo terão a incidência de cobrança 

diária de estadia no valor de R$ 30,00 (Trinta reais) pelo período de 30 (vinte) dias, quando o 

bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas.  

 

9. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 - A SIAL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA, reserva-se ao direito de suspender ou adiar, total ou 

parcialmente, a realização do leilão, não cabendo aos licitantes, por este motivo, o direito a 

qualquer reclamação ou indenização; 

9.2 - Os interessados poderão retirar cópia deste EDITAL e seus ANEXOS diretamente no site 

www.milani lei loes.com.br; 



9.3 -  A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as normas e 

regulamentos deste Leilão, obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva e 

irrecorrível as condições aqui estabelecidas, as quais são consideradas de conhecimento de 

todos, tendo em vista ter sido o presente edital precedido de ampla divulgação e estar à 

disposição dos interessados para conhecimento quando da visitação; 

9.4 - Eventuais dúvidas acerca das disposições da licitação, descrição ou características dos itens 

poderão ser esclarecidas antes da realização do Leilão com o Leiloeiro Oficial 

(www.milani lei loes.com.br); 

 

  Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir eventuais pendências 

oriundas deste instrumento. 

 

 

Curitiba-PR, 13 de fevereiro de 2019.  

 

Faz parte deste edital, o seguinte documento anexo: 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DE BENSS A SEREM LEILOADOS 

 

ANEXO 1 - RELAÇÃO DOS BENS 

LOTES QTDE EQUIPAMENTO 
 LANCE 

MÍNIMO  

1 1 

TRATOR VALMET  85 – TRATOR 

Plaqueta: Tipo Motor: 226.4TVA – Nº Motor: 0.2260407348 

Ano não identificado; Falta 1 Pneu traseiro; Mecânica não testada; 

Necessita de reparos e reposição de peças. 

3.000,00 

2 1 

TRATOR FORD 4610 – 4X2 

Identificação Motor: D8NN6015 SA 

Ano não identificado; Mecânica não testada; Necessita de reparos e 

reposição de peças. 

8.000,00 

3 1 

TRATOR FORD 4600 – MODELO DB 314C – 4X2 – EMPILHADEIRA  

Série: 223395 – Unidade: 9E23B 

Ano não identificado; Mecânica não testada; Necessita de reparos e 

reposição de peças. 

12.000,00 

4 1 

TRATOR VALMET  65 – 4x2 – EMPILHADEIRA 
Plaqueta: Tipo Motor: D225.3TV - Nº Motor: 0.225.03.280.9.7 
Ano não identificado; Mecânica não testada; Necessita de reparos e 
reposição de peças. 

8.000,00 

5 1 

TRATOR VALMET  65 – 4x2 – EMPILHADEIRA 

Plaqueta: Tipo Motor: D225.3TV - Nº Motor: 0.225.03.16315 

Ano não identificado; Mecânica não testada; Necessita de reparos e 

reposição de peças. 

8.000,00 

6 1 

TRATOR VALMET 85 – 4X2 - EMPILHADEIRA 

Plaqueta: Tipo Motor: DD.226.4TVA - Nº Motor: 0226 040 8651 

Ano não identificado; Mecânica não testada; Necessita de reparos e 

reposição de peças. 

8.000,00 

7 1 

TRATOR VALMET 65 – 4X2 - EMPILHADEIRA 

Nº Motor: 9227.0110.0030 S.17713 

Ano não identificado; Mecânica não testada; Necessita de reparos e 

reposição de peças. 

8.000,00 

8 1 

RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416D 

Ano de fabricação 2001; N° serie CAT0416DCBKG00440; Mecânica não 

testada; Necessita de reparos. 

25.000,00 



9 1 BETONEIRA AUTOCARREGÁVEL 600L 500,00 

10 1 BETONEIRA AUTOCARREGÁVEL 600L 500,00 

11 1 BETONEIRA AUTOCARREGÁVEL 600L 500,00 

12 1 BETONEIRA AUTOCARREGÁVEL 600L 500,00 

13 1 BETONEIRA AUTOCARREGÁVEL 600L 500,00 

14 1 MASSEIRA 600L 500,00 

15 

Aprox. 

710 

un. 

ELETROCALHAS PERFURADA E LISA – DIVERSOS TAMANHOS 50X50; 

75X50; 100X50; 200X50; 300X50; 400X50; 500X50; 

200X100;300X100; 400X100; 500X100 

2.500,00 8 
LEITOS DIVERSOS TAMANHOS 150X100X3000mm; 

400X100X3000mm; 600x75X3000mm 

Diversos 
ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA ELETROCALHAS (CURVAS, JUNÇÃO, 

TE`s, CRUZETAS, SUPORTES, GRAMPOS) 

16 15 
DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIVERSOS TAMANHOS: 

25X40cm; 35X30cm; 35X55cm; 35X40cm; 40X40cm; 140X45cm; 
750,00 

17 1 DISJUNTOR TIPO C-15C TN 15KV - 600A - SACE S/A 300,00 

18 1 BOMBA HIDRÁULICA KSB MEGAFLOW 65 - 315K – BD 31300369 3.500,00 

19 1 BOMBA HIDRÁULICA KSB MEGAFLOW 65 - 315K – BD 31300370 3.500,00 

20 14 MOTORES ELÉTRICOS DIVERSAS POTÊNCIAS (10CV, 12,5CV, 25CV...)  1.000,00 

21 1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150KVA - 220/127 - CONTRAFO 700,00 

22 

Diversos TUBO ISOLANTE TÉRMICO P/ AR CONDICIONADO  30X50mm - PRETO 

250,00 

Diversos TUBO ISOLANTE TÉRMICO P/ AR CONDICIONADO 19x25 - PRETO 

Diversos TUBO ISOLANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO 30x46x9mm - PRETO 

Diversos TUBO ISOLANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO 12X10X2M - CINZA 

23 27 COLUNAS DE CONCRETO 150x150X4000mm 450,00 

 

 


