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PUBLICAÇÃO  LEGAL

      
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE  

EDITAL DE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS N.º 01/2022 
PREÂMBULO 
A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A – FERROESTE inscrita no CNPJ sob n.º 80.544.042/0001-22, sediada à 
Av. Iguaçu, n.º 420, 7° Andar bairro Rebouças, Curitiba-PR, representada por seu Diretor Presidente, André Luís 
Gonçalves, em observância a Lei Federal nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - 
RILC, arts. 40 e 41, Constituição Federal; Lei Federal nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil); Lei Federal nº 8.078, 
de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor); Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.00 (responsabilidade 

leilão), serão conduzidos pelo(a) Lei-

) 
1.  DO OBJETO E DO PREÇO MÍNIMO 

conforme quadro do item 1.2, sendo que 1 (um) lote de 4 vagões pelo valor mínimo de R$70.680,00 (setenta mil e 
seiscentos e oitenta reais), e 5 (cinco) lotes de 06 vagões pelo valor mínimo de R$ 106.020,00 (cento e seis mil e 
vinte reais),  totalizando R$600.780,00 (seiscentos mil e setecentos e oitenta reais). 

MAIOR OFERTA, desde que igual ou superior à avaliação, conforme 

LOTE 01 Qtde. 
(ton) por tonelada R$ 

inservíveis, pesando aproximadamente 19 toneladas cada um, 
sendo vagões obsoletos e antieconômicos, são confecciona-

largura X 3,527m de altura X 13,917m de comprimento.  

dade do comprador. 

76 R$ 930,00 R$ 
70.680,00 

Prazo de coleta (dias Conforme item 6 deste edital. Local de coleta Guarapua-
va/PR 

Á vista Comprador 

      

LOTE 02 Qtde. 
(ton) por tonelada R$ 

inservíveis, pesando aproximadamente 19 toneladas cada um, 
sendo vagões obsoletos e antieconômicos, são confecciona-

largura X 3,527m de altura X 

114 R$ 930,00 R$ 
106.020,00 

13,917m de comprimento.  

dade do comprador. 

Prazo de coleta (dias Conforme item 6 deste edital. Local de  coleta Guarapua-
va/PR 

Á vista Comprador 

          

LOTE 03 Qtde. 
(ton) tonelada R$ 

cada um, sendo vagões obsoletos e antieconômicos, são 

13,917m de comprimento.  

lidade do comprador. 

114 R$ 930,00 R$106.020,00 

Prazo de coleta (dias Conforme item 6 deste edital. Local de coleta Guarapuava/PR 

Á vista Comprador 

      

LOTE 04 Qtde. 
(ton) tonelada R$ 

cada um, sendo vagões obsoletos e antieconômicos, são 

13,917m de comprimento.  

lidade do comprador. 

114 R$ 930,00 R$ 106.020,00 

Prazo de coleta (dias Conforme item 6 deste edital. Local de coleta Guarapuava/PR 

Á vista Comprador 

      

LOTE 05 Qtde. 
(ton) tonelada R$ 

cada um, sendo vagões obsoletos e antieconômicos, são 

13,917m de comprimento.  

lidade do comprador. 

114 R$ 930,00 R$ 106.020,00 

Conforme item 6 deste edital. Local de coleta Guarapuava/PR 

Á vista Comprador 

      

LOTE 06 Qtde. 
(ton) por tonelada R$ 

cada um, sendo vagões obsoletos e antieconômicos, são 

13,917m de comprimento.  

lidade do comprador. 

114 R$ 930,00 R$106.020,00 

Prazo de coleta (dias Conforme item 6 deste edital. Local de coleta Guarapuava/PR 

Á vista Comprador 

      

a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 
1.3 Por se tratar de uma modalidade mais célere, sem custos para a Administração, e por permitir um 

presente caso. 
2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

19/07/2022
trônico . na modalidade leilão online.  
3. DO LOCAL DE DEPÓSITO, HORÁRIO E CONDIÇÕES DE VISITAÇÃO DOS BENS 

04/07/2022, de se-
gunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min

sivamente a avaliação visual dos bens, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, 
experimentação, retirada de peças, etc.  
3.2 A visitação aos bens é uma faculdade do licitante e aqueles que não a usufruírem não poderão alegar 
ou ressalvar qualquer direito decorrente do real estado dos bens. 

abatimento no preço em decorrência de qualidades intrínsecas ou extrínsecas, ou mesmo, por conta de 
vícios redibitórios, consertos, reparos, reposição de peças com vícios, defeitos, ou ausentes, e providên-
cias quanto a sua retirada e transporte após arrematação, pressupondo-se terem examinados os bens, 

e/ou com falta de peças e acessórios, portanto deverão ser previamente examinados, vez que serão 
entregues nas condições em que se encontram quando da exposição para visitação. 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - HABILITAÇÃO 
4.1. Poderão participar do leilão eletrônico oferecendo lances, as pessoas físicas capazes para os atos 

empresa e aquelas pessoas mencionadas nos artigos 24, 25 e 26 do RILC.  

a) pessoa física, ou por seu procurador; 
b) 

e seguintes do Código Civil. 

anexar o RG e CPF do licitante) 

de antecedência ao certame)  
XXXXXXX 
 Agradecemos muito seu cadastro, 

ele deverá ser impresso, 
. 

Após isto, o contrato juntamente com os demais documentos solicitados na clausula 1.2 do mes-
mo, deverão ser encaminhados para a XXXX. 

recebi-
mento e a análise por XXXXXs do contrato e demais documentos solicitados. 

xxxxxxxxx ) 

xxxxxxxx 
xxxxxxx

Guarde ambos em segurança. 

5.  DOS LANCES, DA ARREMATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e condições 

com o estabelecido para cada lote nos quadros do item 1.2, considerando-se vencedor o licitante que 

a) - Valor do Arremate, Recibo ou Termo 
de Arremate após a comprovação da entrada dos valores em conta corrente, diretamente ao arrema-

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A – FERROESTE,
inscrita no CNPJ sob n.º 80.544.042/0001-22, ITAÚ - Agencia 3966
- Conta Corrente 01954-3 depósito direto, transferência 
simples ou eletrônica (TED), efetuado pelo arrematante, a crédito dessa conta corrente indicada, de-

Recibo de Pagamento de Arremate. 
b) - Valor de 5% (cinco por cento) do lote arrematado, em nome de LANCE JUSTO LEILOES LEI-
ROEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA , dados bancários: Banco Itaú, 
Agencia – 3984 - Conta Corrente 99899-1
missão devida ao leiloeiro. 

do montante pago. 

devolução do montante pago pela arrematação, notadamente em vista de desistência da compra.  5.4 
, Comissão de 

Leilão, no prazo, de 5 (cinco) dias, previsto e indicado nos normativos que regem a atividade de leiloaria, 

“decreto Decreto Federal nº 21.981/1932). 

penalidades legalmente estabelecidas.  
4.5. 

com o respectivo Leiloeiro.   
4.6. 

4.7. 

telefônica ou quaisquer outras ocorrências.  
4.8. A participação no leilão implica no comprimento das orientações apresentadas no item 4.3 alínea a e 
b, essenciais para a participação no leilão. 
4.9. 
4.10. 

4.11. 
sentado no ato do leilão.  
4.12. Após terminado o leilão, os vencedores dos lotes deverão realizar o pagamento integral (valor 
do lote + comissão do leiloeiro) no prazo improrrogável de 24 horas

Certidão de Deserção 
de Praça

4.13. Caso o vencedor do certame não obedeça ao prazo de pagamento do artigo anterior, pode o 
leiloeiro ofertar o lote aos demais concorrentes vencidos, em condições de igualdade ao lance vencedor, 
nos termos do art. 64 da lei 8.666/93. 
6.  DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS 
6.1 Em até 07 dias após os valores estarem devidamente compensados na conta do Leiloeiro, a FER-
ROESTE irá fazer contato com os compradores para agendar as datas de retirada de cada lote.  
6.2 
ROESTE, dentro de um prazo de até 120 dias após o recebimento dos valores. 
6.3 A retirada do lote arrematado deverá ocorrer em até 25 dias, contados a partir da data agenda-
da pela FERROESTE. Este é o prazo estipulado por lote arrematado.  

de lotes por 25 (vinte e cinco) dias. 

em funcionamento. 

no lote adquirido pelo arrematante, podendo este prazo, ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias no 
total, mediante solicitação formal do arrematante e o pagamento de uma taxa de permanência de R$ 
100,00 (cem reais) ao dia. 
6.6. 

de terceiros por ele contratados.
6.7.  DEVE O ARREMATANTE zelar pela manutenção, durante todo o período de execução da retirada 
dos vagões, das condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e das Normas Regulamentado-

tos da categoria, assim como do bem estar, bons costumes e oferecer aos seus empregados registrados 

de corte livre de resíduos e com seu terreno nivelado. 
6.8. 
a execução de serviços;
6.9. 

6.10. 
como de seus atos omissivos ou comissivos que possam resultar em lides contenciosas. Na eventual 

7.  DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
7.1. Impugnações motivadas a licitação deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser dirigidas 

esclarecimentos sobre esta licitação poderão ser solicitados à Comissão de Alienação, nos termos do art. 

da data do apontamento da omissão.  

de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrônico ou da lavratura 
da ata da sessão, se presentes todos os licitantes dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a 

(cinco) dias úteis e fazê-lo subir à segunda instância administrativa, devidamente informado, devendo a 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 

de 25 (vinte e cinco) dias por lote arrematado, a contar da data do Leilão, conforme descrito em 6.1. 
8.2. Correrão por conta do arrematante todas as despesas (mão de obra e ferramental) decorrentes da 

cento) sobre o valor do bem arrematado, conforme item 5.1.1. 

9.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

examinadas uma vez que serão entregues nas condições em que se encontram.  

o valor do lance inicial (lance mínimo) estabelecido nos anexos. 

que tal fato dê aos demais participantes o direito de considerar prorrogados quaisquer outros. 

mentado, a presente licitação, sem que aos participantes caiba qualquer indenização. 

ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o Leilão, devendo, no caso 

e a Ampla Defesa. 
9.7. A utilização pela Administração das faculdades previstas no item acima não gera direitos ou obriga-
ções de qualquer espécie ao Leiloeiro ou a terceiros.  

terceiros por ele contratados.

pr.gov.br/licitações  e , para obter informações complementares diretamente 

“Art. 335. Impedir, 
perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração 
federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
Parágrafo único. “Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem 
oferecida”. 
10.  DA ATA DO LEILÃO 

pago no ato do leilão e dados do arrematante, bem como demais acontecimentos relevantes. 

11.  FORO 
11.2. Fica eleito o Foro de Curitiba/PR, para dirimir todas as questões relativas a este Leilão. 

André Luís Gonçalves 
Diretor Presidente 
Anexo I - TERMO DE ARREMATAÇÃO 

         ,

Número do Lote Descrição do item

 Preço 
mínimo Valor da proposta de arrematação Valor pagamento à vista 

R$ R$ R$ 


