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DA SESSÃO PÚBLICA DE CLASSIFICAÇÃO DO LEILOEIRO OFICIAL HABILITADO 

 PROCESSO DE CREDENCIAMENTO nº. 03/2021 SEAP/DETO 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente edital a contratação de Leiloeiros Públicos 
Oficiais, mediante credenciamento, para prestação de serviços de alienação de bens 
móveis, tais como aeronaves, veículos leves, médios e pesados, motocicletas, reboques, 
equipamentos rodoviários, tratores, empilhadeiras, considerados ociosos, 
antieconômicos, irrecuperáveis, recicláveis e sucatas e outros mantidos em pátios 
declarados desnecessários ou inservíveis de propriedade do Estado do Paraná, por meio 
de Leilão Público, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas no 
presente edital e anexos, em âmbito Estadual. 

 

 

Ficam convocados os Leiloeiros Oficiais Habilitados para a Sessão Pública de 
Classificação, conforme estabelecido no subitem 8.2 do Edital de Credenciamento nº. 
3/2021.  

 

A Sessão Pública será realizada no formato eletrônico, considerando as medidas de 
prevenção e isolamento social ao enfrentamento do COVID-19, respeitados os princípios 
da isonomia e da publicidade. 

 

A presença à Sessão Pública Eletrônica é facultativa. 

 

Além desta informação pública, será enviado o link (link do YouTube: 
http://c.pr.gov.br/decon) de participação da Sessão Pública Eletrônica aos 
credenciados, por correio eletrônico, conforme informações constantes na Certidão de 
matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial. 

 

A Sessão Pública ocorrerá no dia 18 de maio de 2021, às 14h, a ser realizada 
eletronicamente na sala de Situação, 4º andar, Ala A da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP, localizada na Rua Jacy Loureiro de Campos, 
s/nº, Palácio das Araucárias, Centro Cívico, Curitiba -PR, CEP: 80.530-140, conduzida 
pela servidora Lorena Teresinha Frigo (Pres. da Comissão Permanente de 
Credenciamento), com a participação de alguns membros da Comissão Permanente de 
Credenciamento, e compreenderá as etapas: de abertura da Sessão de Classificação, 
da execução do sorteio e da execução da lista, demais esclarecimentos que se façam 
necessários e o fechamento da Sessão. 

 

Atenção:  para os participantes presenciais, o uso de máscaras será obrigatório. 

 

http://c.pr.gov.br/decon
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Demais informações a respeito da Sessão Pública de Classificação do Leiloeiro Oficial 
Habilitado, podem ser revistas no Edital de Credenciamento nº. 03/2021, o qual se 
encontra no site: http://www.transparencia.pr.gov.br,  bem como pelo endereço de e-mail: 
credenciamentodeleiloeiros@seap.pr.gov.br.  

 

 
Curitiba, 13 de maio 2021 
 
 
 

Comissão Permanente de Credenciamento SEAP/DETO. 
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