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O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, doravante denominado simplesmente SESI, com sede em 

Curitiba-PR, na Av. Candido de Abreu, n. 200, 1º andar, Centro Cívico, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que está aberto CHAMAMENTO PÚBLICO para contratação de Leiloeiro Oficial devidamente 

registrado na Junta Comercial Do Paraná, que irá realizar leilão, conforme a seguir discriminado: 

 
1. SOBRE O OBJETO 

1.1 Contratação de Leiloeiro Oficial devidamente registrado na Junta Comercial Do Paraná para a venda dos 

bens relacionados no ANEXO I; 

1.2 O contrato terá vigência conforme CLÁUSULA QUARTA DO ANEXO III. 

 

2. DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO 

2.1 DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/04/2018  

2.2 HORÁRIO: 09h00min 

2.3 LOCAL: AV CANDIDO DE ABREU Nº 200 – CENTRO CÍVICO SEDE DO SISTEMA FIEP, EM 

CURITIBA-PR. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Participarão da realização do sorteio apenas os leiloeiros ou seus representantes presentes na sessão 

pública; 

3.2 O Leiloeiro interessado em participar, deverá apresentar os seguintes documentos para credencial: 

3.2.1 Certidão de matricula de leiloeiro, em plena vigência, fornecido pela JUCEPAR; e 

3.2.2 RG e CPF ou CNH. 

3.3 Caso procurador, deverá apresentar: 

3.3.1 O item 3.2.1 do Leiloeiro, item 3.2.2 do representante e procuração conforme ANEXO II. 

Observação:  

a) Os documentos ficarão retidos com a Comissão de Licitação, nesse caso, poderão ser entregues em cópia 

autenticada ou cópia simples mediante apresentação da via original para que a Comissão de Licitação efetue a 

autenticação. 

3.4 Estar cientes e cumprir as demais obrigações contidas no ANEXO III. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – APÓS REALIZAÇÃO DO SORTEIO 

4.1 Serão efetuados 03 (três) sorteios, para que, caso o 1º sorteado não entregue a documentação será 

chamado o 2º colocado e ainda caso este não entregue a documentação no prazo estipulado, será 

convocado o 3º colocado. Caso ainda nenhum dos sorteados venham a entregar a documentação, será 

efetuado novo sorteio em momento oportuno. 

4.2 Será comunicado posteriormente ao leiloeiro sorteado em 1º lugar, o prazo para entrega das 

documentações, abaixo citadas: 

4.2.1 Certidão de matricula de leiloeiro, em plena vigência, fornecido pela JUCEPAR. A certidão será 

necessária novamente caso a apresentada para o item 3.2.1 esteja vencida até data fixada para a 

entrega dos documentos; 

4.2.2 Comprovação de que efetuou leilões de imóveis. 
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a) A comprovação poderá se dar através da apresentação, como exemplo, de: avisos de 

publicações dos leilões, contratos realizados, publicações em revistas, etc. 

b) Poderá ser considerada como experiência, os leilões realizados de forma oficial ou particular; 

4.2.3 Certidões Negativas de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos, sendo: 

a) Certidão Federal 

b) Certidão FGTS 

c) Certidão Estadual 

d) Certidão Municipal 

Observação: 

a) Os documentos ficarão retidos com a Comissão de Licitação, nesse caso, poderão ser entregues em 

cópia autenticada ou cópia simples mediante apresentação da via original para que a Comissão de Licitação 

efetue a autenticação. 

b) Não serão aceitos/considerados os documentos entregues anteriormente para outro processo de Leilão. 

Ou seja, deverá ser apresentada a documentação acima para essa contratação. 

c) Será efetuado contrato apenas com leiloeiro oficial e devidamente registrado e sorteado em 1º lugar. 

d) Será efetuado contrato com os demais colocadas se houver necessidade, nas condições descritas no 

item 4.1. 

 

 

Curitiba, 09 de abril de 2018. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – LISTA DE BENS PARA LEILÃO  
 
 

Imóvel Comercial do Serviço Social da Indústria – SESI 
 

a) Localização: Rua Senador Nereu Ramos, nº 519 – Jd. San Remo – Londrina-PR; 
b) Área: 990,00 m² de área construída; 
c) Matrículas: 21.296 e 49.470; 
d) Valor estimado de avaliação oficial: R$ 2.675.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil 

reais). 
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

PROCURAÇÃO 
 

OUTORGANTE(S): nome, nacionalidade, estado civil, profissão, nº do RG, CPF/MF, endereços de residência e 

domicílio completos, com nº de CEP. Obs.: (se casado ou c/união estável, fazer constar a data e o regime de 

casamento/união, bem como o nome do cônjuge/companheiro(a) e respectivos documentos e endereços) 

 

OUTORGADO: (nome, nacionalidade, profissão, CI-RG e CPF/MF, e endereço de residência e domicílio 

completos, com nº de CEP). 

 

PODERES: especiais para representar o(s) outorgante(s) perante o SESI, podendo, para tanto, participar DE 

FORMA PRESENCIAL no processo CHAMAMENTO PÚBLICO para sorteio e posterior contratação de Leiloeiro 

Oficial devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná e tudo o mais que for necessário para o integral 

cumprimento deste procuração. 

 

INSTRUMENTO: particular. 

 
_________________,_____ de _________________ de 2018. 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Outorgante 

 
 

(nome(s) e assinatura(s) do(s) licitante(s) pessoa física e de seu cônjuge, se for o caso, ou do(s) 
representante(s) legal(ais) do licitante pessoa jurídica, com firma(s) reconhecida(s) em Cartório) 
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ANEXO III – MINUTA CONTRATUAL 

 

CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR 

E O LEILOEIRO (NOME DA CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, 

inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, com sede nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu n° 200, 

simplesmente denominado SESI, e, de outro, como CONTRATADA, o Leiloeiro (nome), portador do RG nº ___, 

CPF nº ____ matrícula junto a JUCEPAR/PR nº _____ , com sede na (cidade, estado, endereço e CEP), 

decidem ajustar a contratação de serviços técnicos especializados, regida pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se compromete a realizar leilão público para a venda dos bens 

relacionado no ANEXO I do Termo de Chamamento referente ao processo nº 13021/2018. 

A presente contratação tem como fundamento o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e 

supletivamente outras normas de direito civil aplicáveis a espécie. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À CONTRATADA: 

a) O Leiloeiro deverá possuir site eletrônico para condução do processo de leilão, bem como local próprio e/ou 

locado, com as devidas ferramentas para a condução presencial; 

b) Apresentar Cronograma de execução das atividades, contendo a ação e o prazo em dias para execução, no 

momento da assinatura do contrato; 

c) Toda a publicidade do Edital de Leilão, seja online ou jornal, e seus custos, será de responsabilidade do 

Leiloeiro. A divulgação em jornal deverá ser de grande circulação no Estado do Paraná inclusive no Município 

onde o bem será leiloado; 

d) Os custos de materiais necessários para a execução do Leilão, deslocamento, refeição, hospedagem, 

quando necessário, serão de responsabilidade do Leiloeiro; 

e) Envidar todos os esforços para alcançar o sucesso do presente objeto deste contrato; 

f) Fornecedor toda a mão de obra necessária para auxiliar o bom desempenho de todas as etapas relativas ao 

leilão, realizando imagens do bem a ser leiloado, emitindo atas, recibos e demais documentos necessários para 

uma boa execução do objeto, promover orientações aos arrematantes e contratante; 

g) Realizar/participar de reuniões junto ao SESI quanto a discussão e orientação da melhor prática para 

lançamento do edital de leilão, seja valor, realização de imagens, separação do lote, prática de mercado, entre 

outros assuntos, podendo as reuniões serem agendadas por ambas as partes tanto no local onde está o bem, 

endereço da CONTRATADA ou endereço do CONTRATANTE; 
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h) Realizar no mínimo 2 (duas) tentativas de venda dos bens antes da reavaliação das condições, as quais 

serão realizadas pelo SESI; 

i) Apresentar relatório ao SESI, em até 48 (quarenta e oito) horas, após a realização do Leilão, trazendo as 

informações dos arrematantes, valores e bens não arrematados, quando houver; 

j) Informar à CONTRATANTE sobre eventual alteração de calendário; 

k)  Respeitar o modelo de Minuta do Edital de Leilão enviado pelo SESI quanto aos atos praticados pelo 

Leiloeiro, no que couber, os procedimentos específicos do leilão previsto no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI, inclusive quanto aos prazos mínimos e locais de publicidade do Edital de Leilão. 

 

COMPETE AO SESI: 

a) Envidar todos os esforços para alcançar o sucesso do presente objeto deste contrato; 

b) Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução das atividades ora 

contratadas; 

c) Caberá os SESI avaliar se após 02(duas) tentativas de venda, se o valor será reduzido ou o bem será doado; 

d) Enviar Minuta do Edital de Leilão para validação do Leiloeiro e ajustes se necessário quanto a metodologia 

de trabalho da CONTRATADA; 

e) Realizar publicação no site do Sistema FIEP www.fiepr.org.br/licitacao/html; 

f) Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SESI/SENAI por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento 

as solicitações da fiscalização do SESI e nos casos de infrações de menor gravidade; 

Será cabível pena de multa: 

a) Nos casos de descumprimento do prazo de execução do objeto deste contrato, aplicação de multa de 2% 

(dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor do bem, e ensejando a critério do SESI, a 

rescisão contratual; 

b) Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor do bem, e 

ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

c) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do bem e ensejando, a 

critério do SESI, a rescisão contratual; 

A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 

o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 

CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI. 

Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da 

intimação do ato. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Fica estabelecido o prazo para início dos trabalhos do leilão em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir 

da data de assinatura do instrumento contratual, sem interrupção e prorrogação. 

Os prazos de execução estarão vinculados ao Cronograma apresentado pelo Leiloeiro e validado entre ambas 

as partes. 

O prazo de vigência da contratação será de 06 (seis) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA– DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Além das hipóteses previstas no Regulamento, este contrato será rescindido, de pleno direito, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se os serviços não forem executados nos padrões 

exigidos. 

Implicará, da mesma forma, rescisão contratual a transferência deste contrato a terceiros, no todo ou em parte. 

Ocorrida a rescisão, não haverá ressarcimento do SESI ao Leiloeiro, caso este não tenha efetuado a venda dos 

bens, mesmo se já houver publicação de aviso de Leilão. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços prestados, não haverá custo para o SESI sendo que a comissão do CONTRATADO será cobrada 

diretamente dos arrematantes. 

Todas as despesas para realização do Leilão serão de responsabilidade do CONTRATADO, ou seja, sem ônus 

para o SESI. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, 

taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

 

CLAUSUAL OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e o Sr. (nome do responsável da 

empresa pela obra) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e do CONTRATADO, 

respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste contrato e manterão, 

entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao SESI, 

não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

Ao SESI cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não podendo, 
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porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

Em eventualmente não havendo mais interesse em realizar qualquer leilão por parte do SESI não haverá o 

pagamento de quaisquer multas ou ressarcimentos ao CONTRATADO. O presente contrato não gera qualquer 

obrigação ao SESI. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de comum acordo, 

as partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa renúncia a 

qualquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este Contrato em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                        
 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SISTEMA FIEP Representante da CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: 
CPF: 

  
Nome: 
CPF: 

 

 


