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Fwd: 1a Ata de Análisê da Documentação de Credênciamento.
De: "OLEILOES" <contato@oleiloes.com.br>
Para: licitacao@u niaodavitoria. pr.gov. br
Cc: "Marcelo Soares de Oliveira" < marcelo@oleiloes.com. br>
Datat 74/O4l2O2L 74iO0
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Prezados,

Em virtude do apontamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao Chamamento Público o

01/2027 - Crêdenciamento de Leiloeiro Oficial, vem este Leiloeiro, MARCELO SOARES DE OLIVEiRA, CPF:
031.836.359-33, complementar e apresentâr o Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica,
comprovando a exitosa realização de leilão de bens imóveis, cumprindo, desta forma, o item 5.1.3.1 do edital.

Assim, requer que seja desconsiderado o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prêfeitura de Colombo.

Atenciosamente,

Equipe OLEILOES
+55 (41) 99870-7000
\ttps ://oleiloes.com. brl

s o L r c rrA M o s,_rere.EultEza,
Bom dia Prezados Leiloeiros,

Após análise da documentação apresentada ao Edital de Chamamento
Público n.o 0112021, segue, em anexo, a 1" Ata de Análise da
Documentação de Credenciamento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer
outros esclarecimentos.

Att,

Comissão Permanente de Licitação.

Favor conÍirmar o recebimento deste
Departamento de Licitaçôes - Prefeitura de União da Vitôria - PR

E-mail: licitaca@uniaodavitoria.pr.gov.br
Tel.: O42 3521-12OO

webmaal-uniaodavitoriâ.pr.govbr/printMess3ge.php?langPrint=lmprimir&langClosê=Fechar Janela&localld=ext{en1306 1t1

Em ter., 13 de abr. de 2021 às 14:00, I4ãrcelo I OLEILOES < marcelo@oleiloes.com. br> escreveu:
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CAI'.4 Declaração de Execução Contratual

Grau de sigilo

#PÚBLICO

A CATXA ECONôM|CA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 00.360.305/0001-04,
por meio da sua CEVEN - Centralizadora Nacional Vendas de Bens, situada na Rua José

Loureiro, 195 90 Andar, Centro, Curitiba/PR, declara, a pedido da interessada, que

mantém com a empresa MARCELO SOARES DE OLIVEIRA, inscrita no GNPJ/MF no

031.836.359-33, Endereço: Rua Marechal Deodoro, n.o 235 1o andar sala 101/102,

Centro, Curitiba/PR, CEP80.O20-320 no 05'174t2018, conforme abaixo discriminado:

- Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de alienação de Bens móveis e imóveis de

propiiedade da Caixa/Emgeá recebidos a qualquer título, por meio de processo licitatório

público na modalidade de leilão no estado do Paraná;
Quantidade: Foram realizados de forma exitosa os Lelões Públicos N" 0034/2019 (1o SFI

PR) e No 0035/2019 (2o SFI PR) nas datas de í6.09.2019 e 30.09.2019 sendo que foram

vendidos em 2o SFI PR os lotes 09, 19, 64, 79, 143 de bens imóveis.
Foram realizados também de forma eiitosa os Lelôes Públicos N'0043/2020 (1" SFI PR)

e No 0044/2020 (20 sFl PR) nas datas de 07.12.2020 e 21.12.2020 sendo que foram

vendidos em 1o SFI pR o loie 11 de bens imóveis e em 20 SFI PR os lotes 05 e 08 de

bens imóveis.
Foram reatizados, por fim, de forma exitosa, a Licitação No 000212021 na data de

26.02.2021 sendo que foi vendido o lote 01 de bens móveis.

- P razo contratual/vigê ncia da Ata: 07 I 05 12022.

Declaramos, também, que o contrato atual foi assinado em 08/05/20't8 e que a empresa

cumpriu/vem cumprindo as obrigaçôes assumidas, não havendo nada que desabone a

"mpi".a 
com relação a quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos

serviços.

- 
Curitiba

Local/Data

Assinatu carimbo, do res pe a emrssao
lla( ugusto Azevedo
Coordenador
CEVEN - Centralizadora Nacional Vendas de Bens

14 de Abril de 2021
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