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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

1

1na

Filtros aolicêdos ao relatório

Número do processor 0036.0087904

Número do pÍocesso: 0036.0087904

Solicitâção: 524 - DOCUMENTOS DE LlClÍAÇÃO

Número do documento:

Rêquêrênte: 978662275 - PAULo SETSUO NÀKAKOGUE

Bêneficiário:

Endereço:

Complemento:

Loteamento: CondomÍnio:

Telefone: celular:

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.0(N - Protocolo

Localização atual: 001.001 .004 ' Protocolo

Org. de destino:

PÍotocoladopoÍ: guilhermepressendo

Situação: Não analisado Em trâmite: Não

Súmula:

obsêÍvaÉo: DOCUMENTAÇÃOCHAMAMENTOPUBLICOl/2021

guilherme pressendo

(Protocolado Por)

Bâirro:

Município:

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: guilh€rme pressehdo

Procedência: lntema Prioridade: Normal

Concluído em:

Númêro único: 4x8.0Uí.202-0N

Número do protocolor 89735

CPF/CNPJ do requerente

CPF/CNPJ do beneficiário

PAULO SEÍSUO NAKAKOGUE

(Rêquerentê)

Hora: 14 50:50

Sistêma: Protocolo Fly / usuáÍio: guilhermep3l / Relatório de Comprovante de Abêrtura de Procêssos
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CERflDÃO DE MATRíCULA DE LEILOEIRO

Certificamos que o Sr.

PAULO ROBERTO NAKAKOGUE

RG: 6.686.694-7 SSP/PR
CPF: 041.361.129-98

Rua Nunes Machado, no 61 '1 - Rebouças
CEP: 80.250-000 - Curitiba-PR
Fone/Celular: (41) 3092-6400 - (41) I 8417-9400
E-mail: paulo@nakakogueleiloes.com.br

Está devidarnente matriculado nesta Junta Comercial do Paraná, sob no
121O48-L, nomeado em 01 de agosto de 2012, tendo cumprido todas as Íormalidades
legais, inclusive a atualizagáo cadastÍal de 2020, estandô devidamente habilitado ao
exercÍcio da atividade de Leiloeiro Oficial do Estado do Paraná, até 3í dê março
próximo.

Curitiba, 08 de março de2A?1

Etelm iser Wasem
e Leiloeiros

Certidâo válida oor 30 (trinta) dias

§UzuWe, {{\WW:W{#&LW{3

SICRETARIA DA MICRO I PTQUENA TMPRTSA

DEPARTAMENTO Dt RtGISTRO IMPRISARIAI.t INTEGRAçAO

JUNTA COMIRCIAL DO PARANA ,,

FLS
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA ruSTIÇA E SEGI]RANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N'15235402021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pes_quisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NAO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de PAULO ROBERTO NAKAKOGTIE,
nacionalidade BRASILEIRO, filho(a) de PAULO SETSUO NAKAKOGUE e TEREZA FUJICO
NAKAKOGUE, nascido(a) aos 2710711983, natural de CURITIBA/PR, documento de
identificação 66866947 SSPR/PR, CPF 041.361.129-98.

Observações:

1) *Certidâo expedida nos termos do An. 20, Panígrafo Único do Código de Processo Penal. 'Nos at€stados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial nào poderá mencionar quaisquer anotações referentes à
instauração de inquérito contra os requerentes";
2) CeÍidão expedida grahritamente por meio da Intemet em conformidade com a Instrução NorÍnaüva n" 005/2008-
DG/PF;
3) Esta certidio foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentaçâo de

4) A autenticidade desta certidão DE\G
(http ://www.p1'. gov. br)
5) Esta certidão é yálida por 90 dias.

ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço

Brasília-DF, 14:05 de 19/02/2021

flfiilililfifliliil]itI
| 521540202t
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANçA PÚBLICA

OEPARTAMENTO OA POLíCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAçÂO

SETOR DE |NFORTAçÔES CRriflNArS

ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

PAULO ROBERTO NAKAKOGUE

6686694-7

TEREZA FUJICO NAKAKOGUE

PAULO SETSUO NAKAKOGUE

27t07n983

CI.JRITIBA/?R

oÉ u

c:

I

Nome:

Número do RG:

Nome mãe:

Nome pai:

Data nascimento:

Naturalidade:

A pessoa acima qualificada não possui antecedentes criminais no Instituto de Identificação do

Paraná, até a presente data.

Documento emitido nos termos do artigo 20 do Código do Processo Penal, Dec. Lei n'3.689/1941 e

artigo 202 da Lei de Execução Penal, Lei no 7.21011984.

CURITIBA, 22 de fevereiro de 2021

XARCUS COSTA XICHELOTTO
trD*ãlü,rõ,,.n .. rr,,rr,I

l- A autenlicidÂde desle docuÍrEnto podení seÍ confmmda no site www.ii.pr.gov.br infonmndo a chave 9422M^. ou â(essândo o

QR4ode âo hdo:
2- DocunEnto eÍúülo cm I lÀuda(s ) - PásiDa I dc I
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Mnistério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Gomprovante dê Situação Cadastral no CPF
a

No do cPF: 041.361.129-98

Nome: PAIJLO ROBERTO NAI(A(OGUE

Data de Nascimento'. 27 107 11983

Situação Cadastral: REGU LAR

Data da lnscrição: 101O212O01

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:&:06 do dia 15|OA2O21(hora e data de Brasilia).
Código de controle do comprovente: 6i:i90.2F36.3D144385

I

Este documento não subsütt d o'Comp:otante.de.hsçÍ!çãe-no§PF"..

(irodêlo aprolado pela IN/RFB no 1.548, de 13i022015.)

a
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MINISTÉR|O DA FAENDA
Sêcrêtaria da Recêita Federal do Bradl
Procuradoria€eral da Fazênda l,lacional

CERNDÂO NEGATIVA DE DÉgTos RELAnvos Aos TRIBUToS FEDERATS E À DíVIDA ATIVA DA
UNIAO

Ressahêdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dMdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que lierem a sêr âpuradas, é certificdo que não constam
pendênciâs em seu noflre, rdatiras a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Ati\ê dâ União (DAU) jurÍo à Procuradoria.Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se reíere à situação do sujeito passi\o no âmbito da RFB e d€ PGFN e abrange inclusi\e
as contribuições sociais preüstas nas alíneas'a'a d'do paÉgrafo único do art. 1l da Lei no E-212, de
24 de julho dê '1991.

A aceitaçâo desta ceÍtidão está condicionada à \,erifcação de sua aúênticidade na lntemet, rEs
êndêreços <hftp://rô.govbÊ ou <hüp:/Ammar. pgfrr.gor be.

ceÍtidão emitida gratuitamente coÍn base na Portaria conjuntâ RFB/PGFN no 1.751, de 2101x14.
Emitida às 13:58:43 tlro dja 1fl022021 <horà e data de Brasília>.
Válida até 14lOü2O21. 

/
Cfuigo de contÍole da certidão: 2O73,E8,BD.841É-84J).2

Qualquer rasura ou emenda inElidaÉ este documento.
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Nome: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
CPF:041.361.129€8



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

N.023489236-79

Certidão fornecida para o CPF/MF: 04í.361.í29-98
Nome: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venhâm a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do mntribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e reÍere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

,/
válida até 1510612021 - Fornêcimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
uauyv;tazelçla.pr.gov.br

Arúb vi.,t'ílÁl,r, Ptittu (1rU2/&1 13:822)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Ft-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIR
cennoÃo NEoATIUA DE TRIBUToS E ourRos aÉatros

MUNICIPAIS
PEssoA rÍstca

CONTRIBUINTE; PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
CPF: 041.361.129-98

F t NALTDADE: COHCOnnÊtClA / LtCITAçÃO

E expedida esta cERTtDÃo NEGATTVA DE TR]BUTOS E OUTROS DÉB|TOS MUNtCtpAlS,
em nome do sujeito passivo inscritos ou não em DÍvida Ativa, até a presente data.

Certidão expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010412012.

Esta certidáo compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Serviços - ISS), lmobiliários
(lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissáo de Bens lmóveis
lnter-vivos - lTBl e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e
outros Débitos Municipais.

CERT|DÃONo: 73387n021

EMITIDA EM: 25tO2tZO21

vÁlroeatÉ: 2UO61O21 
/

cóDlGo DE AUTENT|C|DADE DA cERTloÃo: FBEí.í349.í 3EE.48FA-2.s863.Aíc0.464F-Bc7c-9

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada na página da PreÍeitura Municipal de Curitiba, na
lntêmet, no endereço http:/ ,vww.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-sê a Fazenda Municipal, o diÍeito de cobrar díyidas posterioÍmente constatadas, mesmo as
reÍerentes a paríodos comprecndidos nosta.

Certidáo expedida pela internet gratuitamenle.

s I
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cuarroÃo NEGATTVÀ os oÉgrros rRABÀLHrsrAs

Nome r PAULO ROBERTO NÀKÀKOGUE

CPF: 041.36L.L29-98
Certidão n": 5859264 / 2O2l
Expedição: 15/02/2021 u às 15:12:50
Vatidade: 13/08/2021 /- 180 (cento e
de sua expedição.

oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que PÀSLO ROBERTO !{ÀKIAKOGITE, inscrito (a) no CPE sob o no
041.361.129-98, NÃO cONsTÀ do Banco Nacional- de Devedores
Trabal-histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da óonsolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2-440, de 7 de julho de 20L1 , e
na ResoluÇão Administrativa n" L470 /2017 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabifidade dos
Tribunais do Trabalho e esteo at.ualizados atê 2 (dois) dias
anterlores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, agências ou fitiais,
A aceitação desta certidáo condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

I}iIFORMAçÃO IIíPOATANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pêssoas naturais e ;uridicas
inadj-mpl-entes pêrante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabefecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judj-ciais trabafhistas, inclusj.ve no concernente aos
recoLhimenlos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determlnados em leii ou decorrentes
de êxecuÇão de acordos firmados perantê o Ministério Públ-ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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cAtxA EcoNôMrcA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: s0.004.16171.0-4
RAzão SociaPAULO ROBERTO NAKAKOGUE

Endereço: RUA LAURO ÍVALLIN 390 / CASCATINHA / CURITIBA / PR /
42020-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe
confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica
que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03 / 202L a 03 / 04 / ZO2t

Certif icação N úmero: 202 1 03050 1 0 949 567 6807 l

Informação obtida em 08/03/2021 10:58:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

9



Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpr..
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cAtxA EcoNôMrcÂ FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçãoi
Razão
cial:
Enderêço:

50.004.16171.0-4

PAULO ROBERTO NAKAKOGUE

RUA LAURO MALLIN 390 / CASCATINHA / CURTTIBA / PR / 82020.210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

vâlidadei 24103/2o2t a 22lo4l2O2t

Certificação Número: 2021032401015339065069

Informação obtida em O9/O4/2O21 09:11:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov, br

09t04t2021

Vollar lmorimir

lof I



oeu N./ioq

FLa S (,

t

Ministério da Justiça
Departaurento cle Polícia Rocloviária Federal

7u Strperinteudência - PR
Comissão Regional cle Leilào

ATESTADO DE PRESTAÇAO DE SERV|ÇOS

Atestamos para fins de comprovaçáo que PAULO ROBERTO NAKAKOGUE,
Leiloeiro Público Oficial MATR. 121048-L, com Escritório a Rua Nunes
Machado, 61 1, em Curitiba - PR e depósito na Rua Senador Accioly Filho,
1625, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, executa para a POLiclA
RODOVIARIA FEDERAL, telefone (41) 3535-1939, situada na Br 476 no 1150
Prado Velho - Curitiba-Pr, o(s) serviço(s) abaixo especificados:

DESCRTÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. Organizaçáo, Divulgação e realizaçáo do Leilão presencial e eletrônico de
forma concomitante.

2. Serviços de confecção de laudos de veículos e destruição de chassis
(sucatas).

3. Auxilio à Comissâo de Leilão nos serviços de quitação e desvinculação de
débitos de. veiculos removidos, retidos ou apreendidos e recolhidos pela
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal e não retirados por seus
proprietáríos e demais interessados, em conformidade com as Leis n"
10.406t2002; 9.784t1999, 8078/1990, 9.503/1997, 13.160/2015,
8.666/1993, 12.97712014.e Decreto n" 1305/1994 e Decreto-Lei n"
21 .89111932, ResoluçÕes-h" 530/2015 e62312016 do Conselho Nacional de
Trânsito

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO§: 03/08/2015 até a presente da

óo

DESEMPENHO = Superior a 907o em vendas

I

qe

§
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Ministério cla Justiça
Departanrento de Polícia Rocloviária Fecleral

7' Srrperintendência - PR
Conrissão Regional cle Leilão

UetlOeS REALIZADOS EM 2019: Leilão dia O4tO4l2O19 - Total de Lotes:
650 Veiculos. Total de Lotes Vendidos: M6 - 99,4%. Lotes Suspensos: 4 -
0,6%. Lotes Sem lnteressados: 0 - 0,0%. Leilão dia 08/04/2019 - Total de
Lotes: 313. Total de Lotes Vendidos: 3'12 -99,68%. Lotes Suspensos: 1-
0,32%. Lotes Sem lnteressados: 0 - 0,0%. Leilão dia 08/08/2019 - Total de
Lotes: 714 Veículos. Total de Lotes Vendidos: 678 - 95,0%. Lotes Suspensos:
36 - 5,0%. Lotes Sem lnteressados: 0 - 0,0%.

Atestamos para fins de comprovação que não existe nada que desabone sua
conduta e responsabilidade com as obrigaçÕes assumidas, até a presente data.

de Novem de 2019

MENDONÇA DO
Rodoviário Fede

Presidente da Comi es tão de tios fazimento de Bens de
Terceiros-PR

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - CNPJ: 00.394.494/01í3-32
Email: gestao.patios.pr@prf.gov.br - Telefone: - (41) 3535-1939

BR 476 (Linha Verde), 10.150 (esquina com Avenida das Torres), Prado
Velho, Curitiba (PR), CEP 81690-150

PolÍcía Rodoviára Federal
7' Superintendência Regional

Comiesão Regional de Leilão
BR 476 (ant§a ii6), no 10.1S0,
P :Co Velho CEP 41090-150

Curitiba/PR - 353Sí9tO
e
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MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
E S T A D O D O P A R.A N Á

cNPJ 7 5.442.7 56/0001-90
www.cambara.Pí.8ov.br

Âv 8.eeil. 1 2 29 - Càmb.rr-PR - 86390.00íl - 143) 15J2-8800
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ATESTADO DE PRESTAçAO DE SERVIÇOS

DESCRTÇÃO DOS SERV|ÇOS PRESTADOS:
1. Organização, Divulgação e realização do Leilão presencial e eletrônico de

VEICULOS E MAQUINAS.

DATA DO LEILAO: 26t11120'tg

DESEMPENHO = 93,5%

Ágio em relação ao Vator lnicial: 143.630/o

Atestamos para fins de compÍovação que náo existe nada que desabone sua conduta e
responsabilidadê com as obrigaçÕes assumidas. até a prêsente data.

Curitiba, PR 07 de Julho de 2020

t)
Francisco Hideo ribayashi Junior

eo

T+aúú ó 16
rraaça À opa

Secretário Municipal de AdminsitraÇão
Portaria n" 7112O19

t/

-
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Atestamos para Íins de comprovaÇão que PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público
Oficial MATR. 1210/8-L. com Escritório a Rua Nunes Machado, 611. em Curitiba - PR
executou pare a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA-PR, telefone (43) 3532-8800
situada na Av. Brasil, í.229, Gentro, 86.390-000 o(s) serviÇo(s) abaixo especificados:





O8I VARA CÍVEL DE LONDRINA, ESTADO BO PARANÁ

DECLAR,AÇÃO

Dectaramoe pare os fins que se fizerem necessários, que o Sr. PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, matriculado na Junta Comercial do Paraná, JUCEPAR no
121o48L, portador da Cédula de ldenüdade Civil RGI SSPTPR no 6.686.694 7, exerce o
êncargo de LEILOEIRO E DEPOSTÁRIO JUDIC|AL DE BENS MóVEls, iliÓVEtS
URBANOS E RURÂIS, a mais de 30 me.ses, com performance média de 66,70/o, nos autos
quê êstiio sob a jurisdição 08r vARA cívEL DE LoNDR|NA, ESTADO IIO pARANÁ;

LONDRINA, PR 09 de Janeiro de 2018.

.?

o

Diretor(a) de

Og

a
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JUSTIçA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região

2a Yara do Trabalho de APucarana

Declaro pera os fins que se fizer necessário, que o Sr. PAULO

ROBERTO NAKAKOGUE, matriculado na Junta Comercial do Paraná, JUCEPAR no

12lO4/i;L portador do CPF 04í.36í.í29 98, exerce o encargo de LEILOEIRO E

DEPOSTTÁRIO JUDICIAL DE BENS MóVEIS,IMÓVEE URBANOS E RURAIS, COM

performance média de 5í%, nos autos que estão sob a iurisdição da 2o VARA DO
TRABALI{O DE APUCARANA , do Tribunal Regional do Trabalho da 9'Região/PR;

Apucarana, 22 de janeiro de
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o(A) senho(a) PAULO ROBERTO NAKAKOGUE , Leitoeiro publico oficiat, na forma do
Decreto n.'21.98111932, com registro na Junta comercial do Estado paraná sob o n.o
121o48L, identidade civil n.o 6.686.694-7, cpF/MF n.o 04í.361.129-98, com endereço
profissional na RUA NUNES MAGHADO, 61i, REBOUÇAS, cuRlilBA - pR, telefone
(41)3092-64001(411984'17-9400, Email: nakakogueleiloes@nakakogueleiloes.com.br dora-
vante denominado(a) LElLoElRo(A), DECLARA, por este atojurídico, ter interesse em se
credenciar para o Chamamento n.o 0112021. Declara, ainda, terprévia ciência e compreensão,
em tempo hábil e suficiente, do objeto, das cláusulas e dos requisitos constantes neste
instrumento de convocação, havendo anuência integral às condiçÕes nele estabelecidas.

Declara, ainda, que possui experiência profissional para alienação, administração ou depósito

ANEXO,,01"

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

Leiloeiro Público Oficial - Matr. JUCEPAR í 2/048L
Telefone: (41) 3092-6400 - (41) 984 179 400
e-mail: nak akoo ueleiloesíônakakoo ueleiloes.com. br
Endereço: Rua Nunes Machado, 61 I , bairro Rebouças
CEP: 80250-000 - Curitiba-PR

Por ser verdade, firmo a presente manifestação de vontade.

União da Vitoria, 10 de Ma

PAULO ROB OGUE

de bens

LEILAO: Ga.anüa de Bons Negoclos!Paulo Roberto Nakakogue - Leiloeiro Público OÍicial - matr. 12/0481
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cúusulA 2a: comprometo-me quando do exercício de minhas funções, designadas
.-,ediante sortelo, cumprir rigorosamente com todas as medidas anticorrupçâo, tendo total
ciência de que, quando da execução da contratação a mim confiada, será vedado a mim e
eventuais funcionários e prepostos:

a) prometer' oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

ANEXO "02,,

TERMO DE COMPROMISSO

b) criar, de modo fraudulento ou
instrumento;

irregular, pessoa jurídica paÂ celebrar o presente

cJ obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

d1 de qualquer maneira fraudar a contratação; assim como realizar quaisquer açÕes ou
u.rissÕes que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no i2.84612013e
suas alteraçÕes, do Decreto no 842012015, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos
aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com a contrataçáo. Ainda
Declaro, sob as penas da lei que:

e) Tomei conhecimento da íntegra do Edital de Credenciamento no 0112021, e seus anexos,
concordo plenamente com seus termos e atendo a todas as condições e exigências nele
contidas;

Cumpro o disposto no XXXIll do art. 70 da Constituiçáo Federal;

o(A) senho(a) PAULO ROBERTO NAKAKocuE, Leiroeiro pubrico oficiar, na forma doDecreto n.o21 .981t1g32, com registro na Junta comerciar do Estado paraná sob o n.o'l2lo48L, identidade civil n.o 6.686.694-2, cpF/MF n.o 041.361.í29-98, com endereçoprofissional na RUA NUNES MACHADO, 611, REBouÇAs, cuRrilBA - pR, serecionadopara a formação de GADASTRO, doravante denominado LErLoErRo, firma o presente
TERMO DE COMPROMTSSO, perante a Seteção púbtica:

cúusulA í": Comprometo-me, caso demandado, a cumprir rigorosamente com os ditames
do edital de chamamento público ao qual me submeti, e a atuar de acordo com todos ospreceitos legais que regem meu ofício, bem como para com as demais legislações apricáveis.

c) lnexistem fatos que impeçam minha habilitação e estou ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências que venham a se verificar posteriormente, caso firme contrato com

LEILÂO: Garantla de Eons Negocios!Paulo Roberto NakakoSue - Leiloeiro Público Oficial - matÍ. 12/0481

Município de Uniáo da Vitória/PR.
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cúusuLA 3": Assumo o compromisso de atuar nos leilôes para os quais for indicado.

CLAUSULA 4a: No desempenho de suas atribuições, se compromete a atuar atendendo
os requisitos desse Edital e Anexos.

cúsusulA 5a: Decraro que possui aptidão para o desempenho da atividade, de forma
compatível com as características e atrlbuiçÕes constantes desse edital, bem como possur
conhecimento de todas as informaçôes e condiçÕes para o cumprimento das obrigações
objeto do credenciamento.

cúusulA 6a: Decraro que não possuo cargo ou função junto à Administração púbrica
Municipal (Direta e lndireta), bem como não tem parentesco em linha reta, colateral ou por
afinidade com servidores, e se compromete a declarar-se lMpEDlDo caso incorra em tal
situaçáo.

CLAUSULA 8a: Para execução dos serviços objeto desse edital, declaro estar de acordo e que
cumprirás as obrigações, bem como manterá as condições exigidas durante toda a execução
do objeto.

CLAUSULA 9a: Declaro que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública e que não estou impedido de contratar ou suspenso de contratar com a
Administraçáo, e que me comprometo a comunicar ocorrência de

Por ser verdade, firmo o presente.
fatos supervenie

Uniáo da Vitoria, 10 de Ma

q
,a I

(

PAULO ROBE KAKOGUE
Leiloeiro Públ tco Oficial - Matr. JUCEPAR 12lO48L
Telefone. (41) 3092-6400 - (41) 984 179 400
e-mail: nakakooueleiloestOnak akoqueleiloes.com. br
Endereço: Rua Nunes Machado, 61 í , bairro Rebouças
CEP. 80250-000 - Curitiba-PR

Paulo Roberto Nakakogue - Leiloeiro Público Oficial - matr. 1210481

CúUSULA 7a: Comprometo-me a vender os bens para os interessados que apresentarem a
\-,relhor proposta.

FLS

,í^.u,,I)'

LEILÃO: Ga.ântia de Bons Nêgoclos!
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o(A) senho(a) PAULO ROBERTO NAKAKocuE, Leiroeiro pubrico oficiar, na forma doDecreto n.o21 .98111932, com registro na Junta comercial do Estado paraná sob o n.o121048L, identidade civil n.o 6.686.694-7, cpF/MF n." 0ai.36í.izg-ga,-"o, endereçoprofissional na RUA NUNES MACHADO, 6íi, REBouÇes, cunirrel - Ét, considerando asua seleção paÍa atuarnos leilões promovidos pela Administração pública üunicipal (Direta eIndireta)' declara para fins de participação no procedimento ãe credenciamento que possui
condições de oferecer instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados à execução
contratual, garantindo, no mínimo, a seguinte estrutura:

ANEXO',03,'

DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

r. slÍe próprio que possibilite não só a divulgaçâo, como a realização de alienação pela
internet, inclusive com ofertas on-line, bem como possibilite a venda direta e permata a
visualização de fotos dos bens ofertados, as características dos bens, editais, contados, etc.

'--, Mecanismo que permita a realizaçào da alienação, com recepção e estímulo de lances em
tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados
eletronicamente.

3. Projeção em tela da descriçáo dos bens e das respectivas ofertas recebidas, ou ainda, as
ofertas via internet.

4. Mecanismo que somente permita a apresentaçâo de oferta de valor superior à da última
oÍerta, observado o incremento mínimo fixado para o bem.

5. Possibilidade que a cada oferta, via internet ou verbalmente, seja o participante
imediatamente informado de seu recebimento segundo condições que lançou.

0. Possibilidade de realizar a gravação e registro do Leilão.

Por ser verdade, firmo o presente.

União da Vitoria, 10 de Ma

PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
Leiloeiro Público Oficial - Matr. JUCEPAR 12l048L
Telefone: (41) 3092-6400 - (4í) 984 179 400
e-mail: nakakoqueleil oes@nakakoouele iloes.com.br
Endereço: Rua Nunes Machado, 61 'l , bairro Rebouças
CEP: 80250-000 - Curitiba-PR
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