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Filtros aplicâdos ao relâlório

Número do procêsso: 0036.0088635

Número do processo: 0036.0088635

Solicitação: 72 - Licitdçâo

Númêro do documênto:

Requerênte: 58130 - HELCIO KRoNBERG

BeneÍiciário:

Endereço:

Complêmêntol

Lotêâmento: Condomínio:

Telefone: celulaí:

E-mail:

Local da pÍotocolizaçáo: 001.00í.004 - Protocolo

Locâlização atual: 001.00í.004 - Protocolo

Org. de destino:

PÍotocoladopox guilhermepressondo

Situação: Nâo analisado Em trâmite: Não

Protocolado em: 0710412021 14t45 Previslo para:

Súmula:

ObservaÇão: ENVELOPE í DOCUT\,IENTOS DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA O1/202'1

guilherme pressendo

(Protocolado Por)

Hora: 14 45:31

Sistema: Protocolo Fly / usuário: guiiheÍmep31 / Relâtório de Comprovante dê Abeítura de Processos

Númêro único: 577.Ot 1,,|{)3'91

Número do protocoloi 90466

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do benêÍiciário:

Bairro

Município:

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: guilherme prossendo

Procedência: lntema Prioridade: Normal

Concluído em:

HELCIO KRONBERG
(Requerênte)
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CERTIDÃO DE MATRíCULA DE LEILOEI
ol

FLS
Certificamos que o Sr

o

(

HELCIO KRONBERG

RG: 7.702.690-8 SSP/SP
CPF: 085.187.848-24

Rua Padre Anchieta, no 2540,4o andar, conj. 401 - Bairro Bigorrilho
CEP: 80.730-000 - Curitiba-PR
Fone/Celular: (41) 3233-1077 - (4í ) I 988ô-1400
E-mail: helcio@kronberg. com. br

Está devidamente matriculado nesta Junta Comercial do Paraná, sob no 653,
nomeado em 27 de junho de 2000, tendo cumprido todas as formalidades legais, inclusive
a atualizaçáo cadastral de 2020, estando devidamente habilitado ao exercício da atividade
de Leiloeiro Oficial do Estado do Paraná, ate 30 de abril de 2021.

Curitiba, 25 de março de 2021.

Ete mt e r Wasem
Setor de Leiloeiros
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Esta certidão foi emitida pela Junta Comercíal en Zsldsizoll , às J 1 :30:03'(horár|q!.e. 9|1sili9)
Se impressa, verificar suà autenticidade no empresafacil.pr.gov.br, com o códi9o NSLNXGí H.

G

Certidáo válida por 30 (kinta) dias
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MtNrsrERro DA JUSTIÇA E SEGURANÇA púBLtcA
por-ictl FEDERAL

t

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
No 910383202í - SR/DPF/PR

R pOLiCtR FEDERAL atendendo a requerimento do interessado e com

observância aos termos do art. í 4 da lnstruçáo Normativa no 005/2008 -

DGIPF, CERTIFICÁ, após pesquisa no Sistema Nacional de lnformações

Criminais - SlNlC, que ate a presente data NÃO CONSTA decisão judicial

condenatória com trânsito em julgado- em nome de HELCIO KRONBERG,

nacionalidade brasileiro, filho(a) de WALDEMAR KRONBERG e SONIA

KRONBERG, nascido(a) aos 10/08/í 967, natural de SÃO PAULO/SP,

Documento de ldentificaÇão 77026908 llPR/PR, CPF 085,187.848-24.

Observaçóes:

1) .Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Unico do Código de Processo
Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não
poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauraÇáo de inquérito contra os
requerentes";
2) Esta certidáo foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a
apresentação de documento de identificaçáo para confirmação dos dados;
3) A autenticidade desta certidão DEVERA ser confirmada na página da PolÍcia Federal,
no endereço (http://www. pf.gov. b0;

4) Esta certidáo ê válida por 90 dias

CURITIBA-PR, 1618 de 0210212021

EDGAR COLATUSSO
ESCRIVÃO (Ã) DE POLICIA FEDERAL

CLASSE ESPECIAL - Mat. n" 0006008
NUCART/DRE)USRYPR

lil lill itilllilltillllillill lil lill ifii]il rll
'9103832021'
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Nome:

Número do RG:

Nome mãe:

Nome pai:

Data nascimento:

Naturalidade:

SECRETAR|A DE ESTADO DA SEGURANçA púBLt

DEPARTAMENTO DA POLÍCÁ CIVIL
tNST|TUTO DE tDENTtFtCAçÃO

sETOR DE TNFORMAçOES CRtMtNAtS

HELCIO KRONBERG

7702690-8

SONIAKRONBERG

WALDEMAR KRONBERG

t0/08t1967

SAO PAULO/SP

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" 3.6g9/1941 e

artigo 202 da Lei de Execução Penal, Lei n j .21011984.
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l_ A aulcnli.idadc dcstc docuÍrEnlo podcni scr conftrÍmdi no sirc *sq.ii.pÍ.go!.br iotirmEndo a chavc 2R7PUZ. ou accssândú o
QR{ode ao lado:
2- DocunaÍrto emilido em I lâuda(s) - Página I dc I

ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

CURITIBA, 25 de março de202t
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Número
085.187.848-24

Nome
HELCIO KRONBERG

Nascimento
10/08/1967

cóDtco oE coNTRoLE
FE64.5914.3334.C87A

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às í3:20:59 do dia 15/03/2021 (hora ê datâ dê Brasília)

digito veriÍicador: 00

vÁLtDo SoMENTE coM corúpRovaNTE DE tDENÍFtcaçÂo

a



24t03t2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEOERAIS E À OÍUDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: HELCIO KRONBERG
CPF: 085.187.848-24

A aceitação desia certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <hltp://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

certidáo emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/pGFN no 1.7s1. de zt10lzo14.
Emitida às 16:18:44 do dig,úrc3p021 <horu e data de Brasítia>.
Válida até 2OlO9l2O21. "
Código de controle da certidão: 7941 .ACgF.EF3S.2AEF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ressalvado o dirêrto dê a Fazenda Nacionar cobrâr e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idenlificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em DÍvida Ativa da união (DAU) iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas'a, a 'd,do parágÍafo único do art. 11 da Lei nc
8.212, de 24 de iulho de 1991.

111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 023680292_82

çí uNr{o

FLS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, ceíiÍicamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identjficado,
nesta data.

obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio cpF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a debitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

,/
Vátida até O6t07 t2021íForn""irn"nto Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.íazenda.or. gov.br

Er,nido via latatu t Piblku pgn3fÚ21 15:OA:44)

Certidão fornecida para o CPF/MF: 085.187.848-24
Nome: HELCIO KRONBERG

I
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ÇONTRI BU INTE: HELCIO KRONBERG
cPF. 085.187.848-24

FINALIDADE: APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS

CERTIDÃO NO:

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATE:

CÓDIGO DE AUTENTICIOADE DA CERTIDÂO: í6F7.8AFD.A55D,45Cí.5.A7E2.Dí6A.67F8.296C.{'

A autentjcidade desta certidáo dêverá ser 
_confírmada na página da preíeitura Municipal de Curitiba, nâ lnternet, no endereçohttpi//www.curitiba.pr_gov.br - link: Secretaíias / Finanças.

1fi"#ffi,âj;::nda 
Municipal, o direito dê cobrar dívidas posteriormênte constatadas, mesmo as referentes a peÍíodos

Certidáo expedida pela internet gratuitamente.

É expedida esta CERTIDÃO NEGAT|VA DE TRtBUTos E ourRos DÉBtros MuNlclpAls, em nome do sujeitopassivo inscritos ou náo em Dívida Ativa, até a presente data.

Certidáo expedida com base no Decreto no 670/2012, de 3OtO tZOllZ.

Esta ceÍtidáo compíeende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre servlços - lss), lmobiliários (lmposto predial TerritorialUrbano - lPTU, lmposto sobre a Transmissao oe bens lmóveis lnter-vivos - trái e conirioriçaoi" Methoria), Taxas deServiços e pelo Poder de polícia e outros Débitos Municipais.

90739,/2021

11t0312021

08t07 t202,1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAIS

PESSOÁ FÍSICA

o
\-/
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STIÇA DO TRÀBÀLi.IO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome r HELCIO KRONBERG
CPF: 085.187.548-24
Certidão n": 1060567 4 / 2Olt
Expedição: 2a / ü /2o2r,Ás
validade: t9/os/2s21 I 1gg
de sua expedição.

L6 :24 t 12
(cenEo e oitenta) dias, conEados da data

Certifica-se que HErJcro KRoNBERG, inscrito(a) no CpF sob o n"
085.187.A48'24, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da consolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdministraEiva n' L470/201-L do Tribunar superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantês desta certidão são de re sponsabi r idade dosTribunais do Trabalho e estão atualizad.os a:_é. 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a CerEidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais.
A aceiEação dest.a certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portar d.o Tribunar superior do Trabalho naInternet (http: / /www.tst. jus.br) .

Cert.idão emitida graEuitament.e.

INTORI.IAçÃO I!,TPORTÀIITE
Do Banco Nacionar- de Devedores Trabathistas consEam os dados
necessários à identificação das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho guanto às obrigações
estaberecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais t.rabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolument.os ou a recolhimentos determinad.os em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

IÀR]C
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KRONBERG

DECLARACÃO D NAO EMPREGADORE

EU, HEtclo KRoNBERG, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade ne 7.7o2.690_
8 ssP/PR, inscrito no cpF ns 085.1g7 .B4g-24, matrícura JUCEPAR ne 653, com endereço
profissional a Rua padre Anchieta,2540, sara 401 curitiba/pR, cEp 80730-001, DECLAR0,
sob as penas da lei que não sou contribuinte da previdência Sociar como empregador
individual pessoa física e que não mantenho a meu serviço segurados empregadãs ou
trabalhadores avulsos, não estando, portanto, sujeito(a) ao cumprimento da exigência de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela caixa Econômica
Federa l.

Curitiba/PR, 25 de março de ZO2L

B

Regi ro na Junta Comercial n.e 653

R. Padrê Anchietê ,2540, 4" andar, Cj 401, Curitibê/pâraná, CEp: gO.730_OO0
(47) 3233-L07'l

www.kronbergleiloes_com. br

FI.S

V
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ATESTADO

Atesto, a pedido da parte interessada, que nesta entidade SERVOPA
Administradora de consórcios Ltda. para fins de comprovação, que o soricitante HELcro
KRONBERG, inscrito no cpF 085.187.948-24, situado no endereço Rua padre Anchiêta, 2540, sara
401, champagnat - curitiba/pr. Executa serviços na organização, cedendo a infraestrutura
utilizada nos preparativos e na rearização efetiva, bem como a divurgação e estruturação de
leilões públicos extrajudiciais e também reirôes rearizado nos termos da Lei 9.514/97, com
utilização de recursos de tecnorogia da informação, quê permitem a interatividade dos rances
recebidos presencrarmente e via rede web (internet), cadastro, certificação de informações
cadastrais, seBurança, divulgação on line dos bens, módulo de busca ê pesquisa, p"garanto,
bloqueio de cadastro, relatório dos pregões, tempo rear, tempo extra, rances automáticos. como
por exemplo, o leilão que abaixo se expõe:

77.338 DO 2q CRI DE CURITIBA/PR

Valor da AnemataÉo: R$ 31O.OOO,0O

Ceíifico, einda, que HELCTO KRONBERG LEILOE|RO PUBL|CO OF|C|AL
prestou os serviços, não existindo, até a presente daüa, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilldade com as obrigações assumidas.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÊ

Curitiba, 10 de janeiro de 2020.

SERVOPA ADMINI CONSÓRCIOS LTDA

z
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CAIXA Declaraçáo de Execução Contratual

Grau de sigilo

#PUBLICO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 00.360.305i0001-04,
por meio da sua Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e lmóveis - GILIE/CT, situada na
Rua .José Loureiro, 195 90 Andar, Centro, Curitiba/PR, declara, a pedido da interessada,
que mantém com a empresa Helcio Kronberg, inscrita no CNPJ/MF no 085.187.848-24,
Endereço: Rua Padre Anchieta, n.o 2540 40 andaÍ Sala 401 Champagnat OfÍice,
Curitiba/PR, no0SlTSl20lS,conformeabaixodiscriminado:

- Ob.ieto do Contrato: Prestaçáo de Serviços de alienação de Bens móveis e imóveis de
propriedade da Caixa/Emgea recebidos a qualquer título, por meio de processo licitatório
público na modalidade de leilão no estado do Paraná;

Quantidade: Foi realizado o LP 000712020 e 0008/2020 nas datas de 03.02.2020 e
17 .02.2020, ambos de bens imóveis.

- Prazo contratu a l/vigência da Atal. 07 I 05 12022

Declaramos, também, que o Contrato atual foi assinado em 08/05/2018 e que a empresa
cumpriu/vem cumprindo as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a

empÍesa com relaçáo a quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos
serviços.

Curitiba ,03de agosto de 2020
Local/Data Á''-!\/§- :- l\
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Assinalura, sob cari do responsável pela emissão
Gerência de Fili Alienar Bens lvlóveis e lmóveis -
GILIE/CT ;IIÀRCOS AI,GÚSÍO ÂZEVEDO

Croídenedor de Filial
Mat 02,r.0718

ê côà

Gl AliêleÍ 8ss Mov. hror. Cünib&?R
CÂiIA ECoNÔi,lcÀ FEOE

Rua José Loureiro, 19 Andar. Centro. Curitiba/PR,

60 Tabelionato de Notas
Ped'dr. 1@ - Ím (al) 3Ie.2!@

AU TE
heldega,ace

PÉT{
nt0

2 1 SEr. 2020

!!
IE

"q9 I

I
B

MILA EMILI BATISTA
RI.A GUIRRO ROOUE

SICA PEREIRA CRUZ
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Curitiba, 30 de agosto de 2016

pnEeÃo rlernôrurco Ne zoL6|o4s4s lz4ztl
ATESTADo or enesraçÃo DE sERVtços

Atestamos, para fins de comprovação no Banco do Brasil S.A., que a proponente HELCIo

KRONBERG, CPF ns 085.187.848-24, estabelecido no endereço Rua Emiliano Perneta,736

- Centro - Cu ritiba/Pr.Executou para esta empresa BARROS MARTINS - ADVOGADOS

ASSOCIADOS, CNPJ: 08.429.916/OOOL-73, situada na Rua Pedro Nolasko Pizzato, 803,

Mercês - Curitiba/PR, o(s) serviço(s) abaixo especificados.

DOS SERVIçOS PRESTADOS:

Avaliação com apresentação de laudo bens imóveis, divulgação, organização e

operaciona lização de hasta pública para nossa empresa, conforme autos

136.96.2006.8.16.0185 - Massa Falida Ecora S/4, comprovando o bom desempenho

compatível em característica.

-Região/Estado de atuação: Curitiba/PR

-Período em que foi prestado o serviço (em número de meses): 24 meses

-Percentual de vendas atingido, em relação à quantidade de bens ofertados:mais de 65%

-Nome, cargo, telefone, Íax e e-mail do signatário: Paulo Vinicius de Barros Martins

Junior, advogado OAB/PR 19.608, (41) 3338-0099, paulovinicius@ ba rrosma rtinsadv.co m

Atestamos, ainda, que HELCIO KRONBERG, CPF ne O85.L87.848-24 prestou os serviços a

esta empresa, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com asobrigaçôes assumidas.

Atenciosamente

Paulo Vinicius de Barros Martins Junior
oAB/PR - 19.608

l(rr::I'r.tilr\rrli*L,rI'rrzato,stll-lk'rifs"(.lu:.:iii'.r'l'lt-(Í.1'Íil;1tl':1'I1)rn:r-iIl',::r;'rn''L/
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KRONBEF?G

ANEXO "01"

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

O Senhor HELCIO KRONBERG, brasileiro, casado, leiloeiro público oficial,
(leiloeiro, na forma do Decreto n.p 2r.9BU L932), com registro na Junta comercial do
Estâdo do Paraná sob o n.q 653, identidade civil n.s 7.702.690-8 ssp/pR, cpF/MF n.s
085.787.848-24, com endereço profissional na Rua padre Anchieta, ns 2540, conj. 401,
Bigorrilho, Curitiba/PR, CEP: 80730-001, telefone (41) 3233-IOt7, e-moil:
helcio @ kron he leiloes.com.b doravante denominado LEILOEIRO, DECLARA, por este ato
jurídico, ter interesse em se credenciar para o chamamento n.e o1 /2021. Declara, ainda, ter
prévia 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 de bens.

Por ser verdade, firmo a presente manifestação de vontade.

O KRON RG

CPF: 085.187.848-24

R. Padre Anchietô,2540.4o andaí. Cj 401, Curitiba/Paraná, CEP: 8O.7]O-0OO
lAll3233-7O77

wwlv. kronbergleiloes.com. br

Curitiba/PR,25 de março de 2021.
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TERMO DE COMPROMISSO

O Senhor HEICIO KRONBERG, brasileiro, casado, leiloeiro público oficial,
(leiloeiro, na forma do Decreto n.p 21..9a7/1932), com registro na Junta Comercial do
Estado do Paraná sob o n.e 553, identidade civil n.s 7.702.690-8 SSp/pR, CPF/MF n.e

O85.787.848-24, com endereço profissionalna Rua Padre Anch ieta, ne 2540, conj. 401,
Bigorrilho, Curitiba/pR, CEp: 80730-001, doravante denominado LEtLOEtRO,

selecionado para a formação de CADASTRO, doravante denominado LEILOEIRO, firma
o presente TERMO DE COMPROMISSO, perante a Seleção pública:

CúUSULA 1e: Comprometo-me, caso demandado, a cumprir rigorosamente com os

ditamesdo edital de chamamento público ao qual me submeti, e a atuar de acordo
com todos os preceitos legais que regem meu ofício, bem como para com as demais
legislações aplicáveis.

CLÁUSULA 2e: Comprometo-me quando do exercício de minhas funções, designadas

mediante sorteio, cumprir rigorosamente com todas as medidas anticorrupção, tendo
totalciência 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;

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente

instru mento;

c) 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;

dJ de qualquer maneira fraudar a contratação; assim como realizar quaisquer ações

ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei ne

72.84612073e suas alterações, do Decreto ns 8420/2075, ou de quaisquer outras leis

ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorru pção"), ainda que não relacionadas com a

R. Padre Anchretâ ,2541). 4c aida\ CiaOl. Curitibã/Paraná. CEP:80,7]0-OO0
i,1it J2t3-107'

v.:w,r rr Jniterqleilçs5 115r. t:r
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contratação. Ainda Declaro, sob as penas da lei que:

e) Tomel conhecimento da íntegra do Edital de Credenciamento ns 01/2021, e se
anexos,concordo plenamente com seus termos e atendo a todas as condições e
exigências nele contidas;

fl Cumpro o disposto no XXX|ll do art. 7e da Constituição Federal;

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 o Município de União da Vitória/pR.

cúusuLA 3e: Assumo o compromisso de atuar nos leilões para os quais for indicado.

cúusuLA 4ê: No desempenho de suas atribuições, se compromete a atuar atendendo
todosos requisitos desse Edital e Anexos.

cúsusuLA 5!: Declaro que possui aptidão para o desempenho da atividade, de forma
compatível com as características e atribuições constantes desse edital, bem como
possui conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das
obrigações objeto do cred enciam ento.

clÁusuLA 6ê: Declaro que não possuo cargo ou função junto à Administração pública

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 situação.

CúUSULA 7?: Comprometo-me a

a presenta rem amelhor proposta.
vender os bens para os interessados que

cúusuLA 8e: Para execução dos serviços objeto desse edital, declaro estar de acordo
e quecumprirás as obrigações, bem como manterá as condições exigidas durante toda
a execuçãodo objeto.

cúusuLA 9ê: 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 Administração, e que me comprometo a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes;

R. Padre Anchreta. 25á{1. 4.' a,rd,rr, Cl401, CuÍitibã/paraná. CEp:80.730-000
i,11)3?31-1077

w,rrv, kronbergl*iloes,lont.br
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Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba/PR, 25 de março de 2021.

ro na Ju nta Comercial n.e 653

R. Padrê Anchieta ,254O.4" andaíCi 401, Curitibâ/Parâná, CEp: 80.730-OOO
14713233- 1.077

wwwkronbergleiloes.com. br
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DECLARAçÃO DE INFRAESTRUTURA

O Senhor HEICIO KRONBERG, brasileiro, casado, leiloeiro público oficial,
(leiloeiro, na forma do Decreto n.p 27.981/1932), com registro na Junta Comercial do
Estado do Paraná sob o n.e 653, identidade civil n.p 7.702.690-8 SSp/pR, CpFlMF n.e
085.787.848-24, com endereço profissional na Rua padre Anchieta, ns 2540, conj.4O1,
Bigorrilho, Curitiba/PR, CEP: 80730-001, considerando a sua seleção para atuar nos
leilões promovidos pela Administração Pública Municipal (Direta e lndireta), declara para
fins de participação no procedimento de credenciamento que possui condições de
oferecer instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados à execução contratual,
garantindo, no mínimo, a seguinte estrutura:

1. Site próprio que possibilite não só a divulgação, como a realização de alienação pela

internet, inclusive com ofertas on-line, bem como possibilite a venda direta e permita
a visualização de fotos dos bens ofertados, âs características dos bens, editais,
contados, etc.

2. Mecanismo que permita a realização da alienação, com recepção e estímulo de

lances emtempo "real", via internet, e interatividade entre os lances verbais e os

lances efetuados eletronicamente.

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

4. Mecanismo que somente permita a apresentação de oferta de valor superior à da

última oferta, 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.

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

P

onbergleiloes.com.br

FLS

ANEXO'03"



Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba/PR, 25 de março de 2O2t.

Re na Junta Comercial n.e 653

R. Padre Anchietâ, 2540. 4. andêr. Cj 401, Curitibâ/parâná. CEp: 8O,710-OO0
141l-3233-707 r-

wwwkronbergleiloes.com.br
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