
 

 

ATA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – LEILÃO PÚBLICO N° 004/2021 – 
RECICLAGEM – PROCESSO Nº 17.703.244-1. 
 

Objeto da Licitação: Materiais ferrosos para reciclagem resultante da 
descontaminação, descaracterização e trituração das sucatas inservíveis de veículos e 
materiais sem identificação ou sem possibilidade de qualquer regularização junto ao 
órgão executivo estadual de trânsito, de acordo com as normatizações de saúde, 
ambientais e segurança. 
 
Data da Abertura: 28 de julho de 2021. 
Horário: 09:00 h 
Local: Online  
Através do site: www.tulioleiloes.com.br  
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), na cidade de 
Curitiba, do estado do Paraná, reuniram-se, a partir das 08h30min, os membros da 
Comissão de Leilão – DETRAN/PR, Sr. Luciano Humberto Prestes – Presidente da 
Comissão e membro Sra. Franciele Elaine Ferreira, nomeados pela Portaria nº 
575/2021 – DG, para a realização do leilão público denominado 004/2021 – 
RECICLAGEM, visando a venda do objeto da presente Licitação. Nos termos do Item 6 
– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO do Edital, foram habilitadas para participar do 
certame as empresas Arcelormittal Brasil S.A., Gerdau Aços Longos S.A. e World 
Recuperadora de Materiais Ltda. Às 09h foi declarada aberta a presente licitação pelo 
Leiloeiro Público Oficial Sr. Marcos Antônio Tulio, devidamente matriculado sob n° 
20/326 - L, na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR. Foram ofertados 
aproximadamente 1.870,754 toneladas de materiais ferrosos para reciclagem, em lote 
único. O lance inicial foi avaliado em R$ 0,60 (sessenta centavos) por Kg e o valor final 
do arremate foi de R$ 0,61 (sessenta e um centavos) por Kg, arrematado pela empresa 
Gerdau Aços Longos S.A.. A oferta da empresa, World Recuperadora de Materiais Ltda 
(segunda classificada) foi de R$ 0,60 (sessenta centavos) o Kg.  Encerrado o leilão, o 
Sr. Marcos Antônio Tulio – Leiloeiro Oficial, emitiu AUTO DE ARREMATAÇÃO, 
discriminando data, objeto da licitação, lote, valor de avaliação, venda e dados do 
arrematante. No dia 29 (vinte e nove) do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um) a 
empresa arrematante enviou à Comissão de Leilão, através do e-mail 
leilao@detran.pr.gov.br os documentos pertinentes ao item 7 – DA HABILITAÇÃO DO 
VENCEDOR, estabelecido em Edital. Realizada a análise dos documentos, constatou-
se que a empresa Gerdau Aços Longos S.A. está de acordo com as regras editalícias 
e, desta forma, os membros da Comissão de Leilão, DECIDEM: pela classificação da 
empresa Gerdau Aços Longos S.A., como vencedora do certame no valor de R$ 0,61 
(sessenta e um centavos) por quilograma de material, sendo multiplicados pelo peso do 
quantitativo aproximado de 1.870,754 toneladas de materiais ferrosos destinados à 
reciclagem, perfazendo o valor total de R$ 1.141.157,94 (um milhão, cento e quarenta 
e um mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o qual no prazo 
de 03 (três) dias úteis, após a assinatura do contrato, deverá efetuar o depósito 
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referente à 70% (setenta por cento) do valor total da arrematação, o que corresponde a 
R$ 798.810,55 (setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e dez reais e vinte e cinco 
centavos), conforme especificado no item 8.2.1 – Valor Parcial do Arremate – 1ª 
Parcela (Princípio de Pagamento) do edital. O resultado será publicado em Diário 
Oficial do Estado do Paraná e divulgado no Portal de Compras do Estado do Paraná. 
 
Para constar, lavrou-se a presente ata no dia 30 (trinta) de julho de 2021 (dois mil e 
vinte e um), que vai ser devidamente assinada em duas vias de igual teor sem prejuízo 
da devida publicação. 
 
 
 
 
___________________________________    

Luciano Humberto Prestes    
Presidente da Comissão de Leilão   
 
 
___________________________________    

Mauro Cezar Domingues de Souza 
Membro da Comissão de Leilão                                                                          
 
                                                                                       
_________________________________ 

Franciele Elaine Ferreira 
Membro da Comissão de Leilão 
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