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EDITAL DE LEILÃO Nº. 001/2022 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO – ESTADO DO PARANÁ – CREF9/PR, 
autarquia federal inscrita no CNPJ nº 04.485.030/0001-96, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, torna público que 
realizará Licitação Pública, na modalidade de LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior lance de cada lote, através 
do Leiloeiro Público Oficial, HELCIO KRONBERG, matriculado na Junta Comercial do Paraná sob o número 653, 
nos termos e condições deste Edital 
 
01 –OBJETO  
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo “ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL REGISTRADO SOB A MATRÍCULA 
Nº 26249 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DE CURITIBA/PR DE 
PROPRIEDADE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO – CREF9/PR”.  
 
02 - DATA, HORÁRIO E LOCAL  
 
2.1. O leilão será realizado no dia 26 de maio de 2022, com início a partir das 10:00h. SERÃO ACEITOS 
SOMENTE LANCES ON-LINE, através do site www.kronbergleiloes.com.br NOS TERMOS E CONDIÇÕES 
PREVISTOS NESTE EDITAL. O bem será entregue nas condições em que se encontra, não existindo, portanto, 
qualquer espécie de garantia, renunciando o arrematante o direito de reclamar por vícios redibitórios, cabendo aos 
interessados vistoriar os bens antes de ofertar lance em leilão, podendo o agendamento da vistoria ser realizado 
através do e-mail: liquidacao@kronbergleiloes.com.br, em até 24 horas da data da realização do referido leilão. 
 
03– PARTICIPAÇÃO   
 
3.1. Poderão participar do leilão pessoas físicas devidamente cadastradas em situação regular no cadastro de 
pessoa física – CPF/MF, devendo enviar documento de identificação pessoal com foto e comprovante de 
endereço. 
 
3.2. Poderão participar do leilão pessoas jurídicas devidamente constituídas e inscritas no CNPJ/MF, devendo ser 
representada por sócio administrador, o qual deverá enviar cópia autenticada do contrato social e alterações se 
houver, ou por meio de procurador, desde que apresente instrumento de procuração com finalidade específica de 
participação no leilão, com firma reconhecida e apresente, igualmente, cópia autenticada do contrato social e 
alterações se houver.  
 
3.3. Os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar no site www.kronbergleiloes.com.br, observando 
as regras ali estabelecidas aceitando as condições de vendas previstas para o certame. 
 
3.4. O cadastro deve ser feito, com pelo menos, 48 horas de antecedência ao leilão, para análise dos dados do 
cadastro e confirmação da participação. 
 
3.5. O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação da forma online; 
 
3.6. Neste Leilão NÃO poderão participar pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a 
Administração, desde que sancionadas com as penas previstas na Lei nº 14.133/2021, ou ainda, no art. 7° da Lei 
n° 10.520/2002.  
 
04 – DO ESTADO DO BEM 
 
4.1. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontram (ad corpus), não cabendo ao CREF9/PR 
ou ao Leiloeiro Oficial, qualquer responsabilidade quanto a defeitos, vícios ocultos ou consertos, não aceitando 
reclamações ou desistências decorrentes de omissão no exame e vistoria dos bens colocados em leilão.  
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4.2. O bem será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus.  
 
06 – DO VALOR DO BEM E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  
6.1. O Bem Imóvel será ofertado pelo lance inicial de R$ 1.213.000,00 (um milhão duzentos e treze reais). 
 
6.2. O pagamento deverá ser realizado à vista ou parcelado, em até 2 (dois) dias úteis após o encerramento do 
Leilão, de 100% (cem por cento) do valor correspondente ao maior lance ofertado, e mais 5% (cinco por cento) do 
valor total como comissão do Leiloeiro, conforme itens 6.3.1 e 6.3.2 do presente Edital. 
 
6.3. Formas de Pagamento:  
 
6.3.1. Condições de pagamento à vista 
 
6.3.1.1. O pagamento do bem e da comissão do leiloeiro deverá ser realizado em até 2 (dois) dias úteis contados 
da data da arrematação devendo realizar depósito bancário cujos dados bancários encontram-se descritas no item 
6.4 do presente Edital. 
 
6.3.2. Condições de pagamento parcelado 
 
6.3.2.1. Nesta modalidade de pagamento, juntamente com a comissão do leiloeiro, no prazo de até 2 (dois) dias 
úteis contados da arrematação, mediante depósito bancário cujos dados encontram-se descritos no item 6.4 deste 
edital, o arrematante deverá efetuar o pagamento do valor mínimo correspondente a 15% (quinze por cento) do 
valor da arrematação, devendo o restante ser quitado em até 08 parcelas, mensais, iguais e sucessivas, corrigidas 
pelo INPI (e/ou outro índice que legalmente venha substituí-lo), vencíveis a cada 30 dias contados a partir da 
arrematação. 
 
6.3.2.2. Os interessados ficam cientes que nas arrematações realizadas na modalidade parcelada, o imóvel 
apenas será transferido para a propriedade do arrematante após a quitação integral das respectivas parcelas, 
assim como fica consignado que no instrumento particular a ser firmado entre o comitente e o arrematante, haverá 
a inclusão de cláusula resolutiva da compra e venda, na hipótese de inadimplência das respectivas parcelas, 
conforme regulamenta o Código Civil.  
 
6.3.2.3. Os comprovantes de pagamento deverão ser encaminhados diretamente ao Comitente vendedor, cujos 
dados serão oportunamente informados. 
 
6.4. O Pagamento do bem e da comissão do leiloeiro deverá ser realizado através de depósito identificado, junto 
ao Banco Itaú, Agência 3835, Conta Corrente 82415-6, em nome do leiloeiro oficial, Sr. HELCIO KRONBERG, 
CPF nº 085.187.848-24, devendo ser informado o número do CPF ou CNPJ do depositante. 
 
6.5. Efetivado os depósitos mencionados no item 6.3, o comprovante deverá ser enviado para o seguinte e-mail: 
liquidacao@kronbergleiloes.com.br 
 
6.6. A Nota de Venda em Leilão será emitida em nome do arrematante ou da empresa da qual é proprietário, 
mediante apresentação de contrato social. Não será permitida emissão em nome de terceiro estranho ao ato da 
arrematação;  
 
6.7. Para a arrematação efetivada, o leiloeiro encaminhará ao arrematante a liquidação em até 48 horas. 
 
6.8. Efetivado o depósito, o comprovante deverá ser enviado para o e-mail:  liquidacao@kronbergleiloes.com.br 
 
6.9. O pagamento deverá ser realizado, em até 48 horas após o término do referido leilão. O leiloeiro oficial está 
autorizado a utilizar dos meios legais para efetuar a cobrança dos valores devidos pelo arrematante. 
 
07 – DAS SANÇÕES 
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7.1. Estará sujeito às sanções e penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações todo licitante que 
participar do Leilão, podendo a Administração, garantida do contraditório e ampla defesa, aplicar as sanções 
previstas na legislação quando necessário for.  
 
08 – CONDIÇÕES GERAIS  
 
8.1.  Após o lance aceito, nunca ao inferior da avaliação, o arrematante deverá identificar-se fornecendo o nome, 
endereço e documentos necessários para emissão da Nota de Venda em leilão;  

 

8.2. No caso de desistência, o arrematante deverá realizar o pagamento de multa de 25% (vinte e cinco por cento), 
calculada sobre o valor da arrematação, bem como ficará sujeito as sanções legais independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial. 
 
8.2.1 - O valor da comissão do leiloeiro será devido mesmo em caso de inadimplência (com o consequente 
desfazimento da arrematação) ou desistência, pelo arrematante. 
 
8.3. Fica reservado ao Comitente, não liberar os bens por preços inferiores ao da avaliação;  

 

8.4. No ato da arrematação, o comprador aceitará todas as condições para aquisição, constantes no presente 
Edital e não poderá alegar desconhecimento das condições, o qual foi amplamente distribuído, publicado no site 
oficial do leiloeiro contratado, qual seja www.kronbergleiloes.com.br e lido no início do leilão; 

 

8.5. A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as normas e regulamentos 
deste Leilão, obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva e irrecorrível às condições aqui 
estabelecidas;  

 

8.6. O Comitente e o Leiloeiro não respondem por ICMS de contribuinte para emitir Nota Fiscal de entrada ou 
providenciar a guia de recolhimento (GR/PR) junto ao fisco estadual, sob pena de multa e apreensão do bem pela 
fiscalização. Os impostos que venham a incidir sobre o leilão são de responsabilidade do arrematante;  

 

8.7. O arrematante fica ciente de que após a arrematação, o comitente encontra-se obrigado a entregar todos os 
documentos necessários para efetivar a transferência do imóvel, inclusive, mas não somente, a assinar eventual 
escritura pública de compra e venda do imóvel, cuja anotação na matrícula do imóvel se mostra obrigatória, cujos 
os custos serão exclusivamente sob sua responsabilidade.  

 

8.8 Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas antes da realização do leilão, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos nos termos da legislação vigente.  

 

8.9. Ao Comitente se reserva o direito de revogar ao anular este Leilão, nos casos previstos em Lei, sem que caiba 
qualquer indenização por parte do Órgão.  
 
09 – DO FORO:  
 
9.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para solucionar eventuais litígios, com 
prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
 

Curitiba, 04 de maio de 2022. 


