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Senhor Diretor-Geral e/ou Dirigente do Órgão/Entidade: 

 

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, por meio do 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL – DETO, comunica a 

todos que está realizando chamamento público para o credenciamento de 
leiloeiros oficiais, que será finalizado no dia 19/04/2021, conforme Edital n° 

1406/2020 publicado pelo DECON. 

 

 Após o credenciamento dos leiloeiros, será dado início dos leilões de veículos 

que já estão recolhidos nos pátios administrados pela SEAP/DETO, mas também, 

será possível a inclusão dos veículos oficiais que estão recolhidos nos pátios 
dos órgãos. Os leilões serão organizados com lotes de veículos nos pátios do DETO, 

e lotes de veículos nos pátios dos órgãos. 

 

 Para que o DETO/SEAP faça a inclusão no leilão dos veículos que estão nos 

pátios dos órgãos, solicitamos seja realizado os procedimentos de avaliação, até 
o dia 30/04/2021, em conformidade com a Instrução Normativa n° 003/2021. Para 

tanto, disponibilizamos a referida Instrução em anexo ao presente, sendo possível 

também, consulta-la na página do DETO: http://www.administracao.pr.gov.br/DETO  

 

 Oportunamente, esclarecemos que para fim exclusivo de alienação por meio 
de leilão, a  Inservibilidade ou Desnecessidade poderá ser Declarada por Comissão 

Específica, que deve ser nomeada pelo Dirigente e/ou titular da pasta, devendo ser 

composta por 03 (três) servidores do Órgão, dos quais pelo menos 02 (dois) 

servidores efetivos, sem a necessidade da participação de servidor do DETO/SEAP. 

OFÍCIO CIRCULAR N º: 003/2021                                         Curitiba, 17 de março de 2021. 

Assunto:  LEILÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
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Esse procedimento está previsto na Resolução SEAP N º 10246/2021, que altera ou 

a Resolução n° 3650/2004.  

 

As referidas resoluções estão anexas ao presente, sendo possível também, 

consultá-las na página do DETO: http://www.administracao.pr.gov.br/DETO 

 

 Nesse contexto, solicitamos que este órgão relacione no presente o quantitativo 

de veículos inservíveis que estão recolhidos nos pátios e disponíveis para leilão. 

 

 As informações devem ser prestadas até o dia 31/03/2021, contendo no 

mínimo os seguintes dados: 

TABELA EXEMPLO 
 MARCA/MODELO PLACA ANO DE 

FABRICAÇÃO 
LOCAL QUE SE ENCONTRA 

1. Ford/Fiesta ABC-0123 2001 Curitiba/Pátio Juvevê 

2. Renault/Logan BCD-3210 2016 Londrina/ Pátio xx Batalhão 

3. Vw/Gol BRA0S13 2020 Cascavel/Pátio Universidade XXXX 

4.     

5.     

 

Diante do exposto, encaminhamos o presente para divulgação aos Dirigentes, 

Gestores de Frota e Unidades Administrativas, para que em até 60 dias os veículos 

inservíveis e que estão parados nos pátios, possam ser disponibilizados para venda 

por meio do leilão.  

 

Cordialmente, 

 
Assinado digitalmente 

Marcel Henrique Micheletto 
Secretário de Estado da Administração e da Previdência 
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