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---- Ativado Seg, 12 abr 2O2l 10:26:45 -0300 ltlagno Rocha <magno@rochaleiloes.com.br>
escreveu ----

-------- Forwarded Message --------
Assunto:la Ata de Análise da Documentação de Credenciamento.

Data: Mon, 12 Apr 21 10:26:08 -0300
\v De: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br

pa u lo@ na ka kog u ele iloes. com . b r,
naka kogueleiloes@na ka kog ueleiloes. com. br, pa u lo@ psn leiloes. com. br,
Milani Leilões < contato@ m ila n ile iloes. co m. br> ,

n^--. gabrie l@albanoleiloes. com. br, marcelo@oleiloes.com. br,rqr q' 
ed u a rdo @ clicleiloes. co m. b r, afo n so. m a ra n g on i@g ma il. com,
magno@rochaleiloes.com. br, co ntato@ d g le iloes. co m. br,
elton @simo n Ieiloes. com. b r, helcio@kronberg.com. br,
he lcio@ kro n berg leiloes. co m. b r, joa cir@ mo nzo n leiloes. com. b r

Boa tarde,

Segue anexo documento necessário para habilitação.

Permaneço à disposiçãol

Att,

w ww. rach a I eil oe s.co m.b r

so Lrc iTAM os,_Effi.ENI.ltE4,
Bom dia Prezados Leiloeiros,

Após análise da documentação apresentada ao Edital de Chamamento
Público n.o 0112021, segue, em anexo, a 1a Ata de naliSe da
DocumentaÇ ão de Cred nciamento.

Re: Fwd: 1a Ata de Análise da Documentação de Credenciamênto,
De: "Fernando de Amorim" < juridico@rochaleiloes.com. br>
Para: "Magno Rocha" < magno@rochaleiloes.com. br>, "licitacao" < licitacao@uniaodavitoriã. pr.gov. b
Datai t2/04I2O2L 75:25
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Im
9í rii.l

Fecl

esclarectmentos.

Att,

Comissão Permanente de Licitação.

o
tFLS

Favor conÍirmar o recebimeuto deste
Departamento de Licitações - Prefeitura de União da Vitórta - PR

E-mail: licltacao@uniaodavitoria.pr, gov.br
Tel.r O42 3521-12OO
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ou
hipalecáriã

por meio
MAGNO JACOB DA ROCHÂ,
Alferes Poli. 31 1, sãla O2-Á, C

de 50 (cinquenta) |MOVE|S,

Companhia Hipotecária - êtu

A ADo DE cApActDlog rÉcntcl

esta, DECLARAN/OS, parã os devidos fins, que ANToNlo
iloeiro Oficial, JUCEPAR n. 0B/020-L, com escr,tório nã Ruâ

ritiba/PR, Telefone (41) 3077-8880, realízou LE|LÕES de mais
esde o ano de 2013 âté o presente momento para Bari

I denominação de Barigui Companhia Hipotecária.

Os partaci antes do leilão têm acessô de forma on-line em umê
ferramenta disponibilizada
participar, ofertando lê nces e

lo leiÍoeiro, que de forma simples ê ágil. conseguem
ompanhando os resultados.c

Verifico o alto grâu técnico, de seriedãde e dê responsabilidadê nê
atuação do Leiloeiro acim
desempenho acima de 80
quantidade dos ofertados.

citado, em todos os leílõês rêalizados. têndo obtido
itenta por cento) dos bens arrêmatados, em relação à

Pôr ser ve de firmo a presênte declaração,

CuritibâlPR. 18 de março de 2OZ1 .

Bari Côm ia Hipotecá riâ
cNPJ 14.51 1 81/0001-93

Fd

e F 051.088.359-14
rdo Zagonel Neves

8âri Compânhià Hipote.áÍia
cNPJ:.14.511.78.1/0001-93

Avenida Sete de Setembro,4781 | Sal.a Z iÁgua Verde I Curitibà-pR
Tetefone:4't 30t7.Tfri I fax: á1 3017.7788
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