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CERTIDAO DE MATRICULA DE LEILOEI

!í oaq

FI-S
Certificamos que o Sr

O

EDUARDO SCHMITZ

RG: 203.258.470-4 SSP/RS
CPF: 945.659.100-04

Rua Bororós, no 376 - Vila lzabel
CEP: 80.320-260 * Curitiba-PR
Fone/Celular: (4í) 3360-9121 - (41) I9651-8689
E-mail: eduardo@clicleiloes.com.br

Está devidamente matriculado nesta Junta Comercial do Paraná, sob no

20/3í8-L, nomeado pela portaria no 8212O20 - Jucepar e publicado no DIOE em 16 de
setembro de 2020 pela edição no 10771, estando devidamente habilitado ao exercício da
atividade de Leiloeiro Oficial do Estado do Paraná, até 31 de março próximo.

Curitiba, 11 de março de 2021

Etelmi #dh=er Wasem
Setor de Leiloeiros

':,:.

:-

í .,,

o) 'i7, ,4

' , ';,{ j'", ', l

Esta certidão foi emitida pela Junta comercial em rilo*tdozi. âs rÔ:zà:od 1norari.g.9."..9l§li3)
$'-pêJú, vãriÍààr suã autenticidade no empresafacil pr.gov.br, com o código NKMXNSGT

RTGISTRO

Certidão válida por 30 (trinta) dias

.:': ', .i -' 'Í 
. ,'' l:. 
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A PotÍcia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de

lnformações Criminais - SINIC, que até a presente dq!a, NÃO CONSTA decisào judicial

"óndenriória 
com trânsito em julgàdo* em nome de EDUARDO SCHMITZ. nacionalidade

BRASILEIRA, filho(a) de PAÚLô SERGIO SCHMITZ e AURECI TEREZINHA TESSER

SCHUITZ, nascido(â)'aos Ztlttllg7g, natural de CARAZINHO/RS, passaporte n' FZ 492966,

documento de identificação 2032584704 SJS/RS, CPF 945.659.100-04.

Observações:

l) *ceíidão expedida nos termos do Aí. 20. paràgrafo Único do código de Processo Penal. "Nos atestadôs de

;"ã;;,;; dtlãiÀ;i";;; sotiiirados. a autoridade 
-policial 

nào poderá mencionar quaisquer anolâções relerentes à

instauração de inquérito contra os requerenles":
;iôg11.iáã;;p-;ãid" gruirirurn"rt" pãr meio da lntemet em conformidade com a Instrução NormatiYa n'005/2008-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍClA FEDERAT,

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N'15250562021

ser confirmada na página da Po licia Federal, no endereço

DG/PF;

4) A autenticidade desta
(http://wwu.pf. gov. br)
5 ) Esta ceíidào é válida Por

certidão DEVE

90 dias.

lililtLilillfltilllllffiil
tit-i0-i62all

Brasilia-DF, l439 de 19102/2021
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SECRETARIA DE ESTADO DA SE€URA'{çA PÚTLICA

DEPARTAIIENTO DA POLÍCIA CML
NSITTUTO OE IDENTIFICAçÁO

sEÍoR DE hTFOR AçôES CnmlNAls

ATFSTÁNO NF CANAS'TRO NFGATTVO

N" «741n02t

ATESTO, cm ateÍdiÍnerlo ao rcqusrinEflto protocolôdo sob o Íf 66?4112021 com basc no alocunEÍúo dc identidadc

tipo CaíeiIB dc ldeotidade dc ouua unidade da Fcdcração n 2032584701 expcdida crn 1703/2005 pelo SESP RS

quc o abâixo nor nado e qualilicâdo:

FLS o

Nome:

Pai:

Miie:

Data nascimento:

Naturalidade:

Nacionaüdade:

EDUARDO SCHMITZ

PAULO SERCIO SCHMIIZ

AIJRECI TER.EZINHA TESSER SCHMITZ

2t/t U t979

CARA-ZNHO.RS

BR,/\SILEIRA

Nâo é sdastrado ciül oü crimi!Âlmentc Íleste LEtituto !tó a pÍcsentc data,

CURITIBA, I I de março de 2021

r^icut A ttcltEloTro

l.Á eurcnradrdê d.!t do§l|tlrIo p.d.rá 3c'..iÍnsd, m sÍ. sw li.prgor.broÍom.d. !.h!1. L,:?Gtl i" oü ..§r.ndô o

!. Í)o.!!E.ro .núí6 c,n I bü/rír ) - ?it§r I d. I
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A presentê certidão e confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da

Justiça Federal da 4â Região, justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados de identiÍicação

dêstacados abaixo. As pesquisas sáo eÍetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo

NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecado. A conferência dos dados pessoais fornecidos

pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do destinatárro.

Nestes termos, em conformadade com o art. 403, I e ll da Consolidação Normativa da Conegedoria Regional da

Justiça FedeÍal da 4a Regiáo, cêrtificamos que,

contra o NOME/RAáo SOCIAL
EDUARDO SCHMITZ

OU

contra o CPF:
945.659.í00/04

qualiÍicado com o(s) seguinte(s) dado(s):
TlT. ELEIT.j null
NASCIMENTO: 211111'1979
MÃE: AURECI TEREZINHA TESSER SCHMITZ

NADA CONSTA

nos registros de distribuição mantidos a partir dê 25 de abril dê 1967, de AÇÓES E EXECUÇÓES CIVEIS E

FISCAIS em andamento, AÇÕES CRIMINAIS em andamento com condenâÉo transitada em julgado, de EXECUÇÓES

pÊNAtS definitivas em andamento e de MEDIDAS DE SEQUESTRO e ARRESTO CRIMINAL nas SeÇÔes Judiciárias

Federais

. PaÍaná (Processo Eletrônico) âté 09/03/2021 às 03:00

. Rio Grande do Sul (Processo EletrÔnico) até 09/03/202'l às 0'1100

. santa catarina (Procêsso EletrÔnico) âté 09/0312021 às o2:OO

. Pâraná (Processo Pâpel) até 09/03/2021 às 03:30

. Rio Grandê do Sul (Processo Papel) até 09/03/2021 às 01:30

. Santa Catarina (Processo Papel) até 09/03/2021 às 02:30

Curitiba, 09 de março de 2021

E Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AUGUSTO INFANTE ARAÚJO' em

Ogl13l2021 às 15:OO. A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://www.trf4. jus.bÍ (Menu "ServiÇos Judiciais/Autenticidadê de Certidão") informando o Número

de Controle 604904 e demais informaçóês.

Página 1 de 1

&
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERÂL DA 4" REGIÃO

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS

CíVEL E CRIMINAL

Ç
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Portalda Justiçâ Fedêralda 4u Região

74í3e5ede5ed6c390d9a943a498d3073

PODERJUDICÉRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO

CERTIDAO REGIONAL PARA FINS GERÂIS TRF

civeL e cnlurtlt

ôt

FLS o

A presente ceÍtidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais do TRF da 4a
Região a partir dos dados fornecidos pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momêntos distintos e

desvinculados: a) pelo NOME/RAZAO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPI fornecido.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a

identidade do NOt'1E/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPl. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela partê
interessada é de responsabilidade exclusiva do destinatário.

Nestes termos, certiflcamos que.

contra o NOME/RAzÃo socIAL
EDUÂRDO SCHMIÍZ

contra o CPF:
945.659.1OO/O4

NADA CONSTÂ

nos registros de distribuição de processos originários mantidos a partir de 30 de março de 1989, de AÇÕES E

EXECUçÕES CiVEIS em andamento E CRIMINAIS em andamento e baixados, excetuados processos físicos com anotação
de silêncio concedido à parte e processos eletrônicos com nível de sigilo maior que 2.

. TÍibunal Regional Federal da 4a Região (Processo Papel) até 09/03/2021 às 00:30

. Tribunal Regional Federal da 4a Região (Processo Eletrônico) até 09/03/2021 às 00:01

OU

Certidão emitida emt 09/03/2021 às 14:45 (hora e data de Brasília)

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do endereço
https://www.trf4.j us. br (14enu "Serviços ludiciais/Autenticidade de Certidão") informando o Número de Controle
74f3ê5ede5êd6c39Od9a943a49ad3O73

illtilllililllilillilflilfillilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

httpsl^/'/ww2.trf4.ius.br/tí4lprocessos/ceÍtidao/certidaoíeg/certidaook.php 111

09t03t2021

o



COT{,AREA DE CURTTIBA
1'OfICIO OISTRIBUIDOR, PARÍ, E CONTADOR JUOICIAL DO FORO
CENTRAL OACOMARCA DA REGúO METROPOLIÍANA DE CURITIBA

AV. CÂNDIDO DEABRÉU,9351' ANDAR. FOI!E (41)3027-5253
EDIFíCIO DO FÓRUM CÍVEL CENTRO.C|VICÔ
cEP 80530-906

ww.ldiltribuldoduÍitlbâ.com.br

PEDIDO DE CERIOÔES

REPÚBLICA FEDENITTVA DO BR,ASILsÉrÁíó--Do pentxÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANORA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS XOFANOVSKI

ISABEL ANGELA \/1líPYC
MARIANY BEATRIZ DA SILVA

CHRISIIANNE SOARES MO
KARINA BAVARO AL
FERNANDA GALLASSl

VANESSA MANENTE
EDIF ic.lo

CAN
oo FóRUM civEL

DrDo DÊ ABREU s35 - TÉRREo - cEp 8os3o-906

REcupERAcÃo JUotctAL ' FALÊNC|A .. coNcoRDATA ' cRtME "' clvEL
VARAS CRIMIRAIS VARAS OA FAZET,IDA-VARAS DA tAMll iA PRECATORIA DA VARA 0E EXTCUÇOFS PFNAIS
ExEcuÇôES FrscArs Do ESTADo E Do MuNrciplo REGrsrRos PúBLlcos ' TRBUNAL Do JURI

ÍAEELIONAÍOS. JUIZADO ESPÉCIAL CIVEL E CRIMINAL

JosÉ aoRGEs DÁ cRUz FtLHo
TITULAR

Fr-s

oÉ U\'.io

o

CERTIDÃO NEGATTVA

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS

EXCLUSIVAMENTE ClVlS, que revendo os livros de registros de distribuiçôes físicas e

eletrônicas de AÇÔES CRIMINAIS inclusive Juizado Especial Criminal, existentes nesta

serventia, dos mêsmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

cPF.945.659.100-04

no período de í8 de março de 1963 (data da instalação dêste cartório - Lêi No.4.677, de

291121621 a 0810312021 .

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

Curitiba, 10 de março de 2021 .

Emitida poí: LUIZ
Lei not9.803 dê 2ílDêrí8
Tâbêla xvl dos oistíibuidoÍes no vl lolra a (Rl 33.66)

ao
Digitally signed
by l oFlClO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Datel
2021.03.10
14:56:26 GMT-
03:00

\'\\^\',\\

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

"* Se imp.êssa, veríÍicar sua autonticadadê no http://www.'ldistribuido.curitiba.com.br/autontica usando o codigo í24BFgF5 "t



República Federativa do Brasil
Poder Judiciário

Foro Central
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

Estado do Paraná

Bcl. l'órirlcs ( orlho
B{1. Edivâldo Pcrcirâ dâ Silr'â
B€l. Luis l'ernândo

Jurâmen Í,É ul''

ti

fíc io
D istribu iddr
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CERTIDAO NEGATIVA CRIMINAL
(PARA EFEITOS CIVIS)

no período de 4 de dezembro de 1989 a 0810312021 , em razão de distribuição(ões) de
competência da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual e das Cartas Precatórias
Criminais de competência da'la a 134 Varas Criminais, do Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

O REFERIDO É VERONOE E DOU FÉ.

Curitiba, '10 de março de 2021 .

Oficio 2o Distribuidor

Assinado Digitalmente

Digitally signed
by CURITIBA
CARTORIO 2
OFICIO DE DIST
DA COM DE
CTBA:75155572
000149
Date:

6 2021.03.10
Emitida por: íêÍ
Lel n'19,803 ds 2ílDezltg
Tabola xvl dos DistribuidoÍes nô Vl lotía a (Rg 33.66) Drstrrburdor 

à3:33:51 
Gl\4T-

"'Se lmprsssa, voaiflcar sua âutenticidade no http://www.2dlstribuldorcuritlba,com.br/autêntlca usando o codlgo Eí08F9F9 "'

Bel. Nilo tl. de Soü7â Sampâio
'l itulâr

''

CERTIFICO, a pedido expresso de parte interessada,

::1"',",'':,"i;"::#:.:".:=,"i:'ü:1ii"lfl':.'",cRrMrNArs 
existentes nesta

I

l

I
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0410212020

lllnlrtédo de Fazcnda
Fccclta Fcdsal
coMPRovANTE DE tNScRtÇÃo cPF

Número
945.659.100{4

Nomê
EDUARDO SCHiiITZ

*

FL

oÉu

o
tSc

Nascimento
21t11t1979

cóotco DE coNTRoLE
o08F.9839.1A81.6006

Emitido p6la Secr€tarla da Rocolta Federal do Brasil
à8 í6:16:57 dodia 0lU02,2020 (hora o data dê BraGÍtia)

dígito verlficadon 00

vÁLrDo So ENTE com coMpRovaNTE oE tDEr{TtFtcaçÃo

111

( t'
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do cPF: 945.659.íoo-04

Nome: EDUARDO SCHMITZ

Data de Nascimenlo: 211'l'111979

Situação Cadastral; REGULAR

Data da lnscrição: '17108/1996

Digito VeriÍicador: 00

Comprovante emitido às: 09:46:38 do dia l,ll3,t2l?l (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 0C3F.4377.64FE.BBFD

Este docu me nto n ão s u bstitu i o "Comp_evanlC_dC_l nsqiÇê.9_n_Q_eeF,

(Modelo aprovado peta tN/RFB no 1.548, de 13tO2l2O1S.l

E

1t1

o
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21t10t2020

i,INISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazonda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERÂIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: EDUARDO SCHMITZ
CPF: 945.659.100-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dívidas de
Íesponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela secrelaria da Recêita Fêderal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do ârt. 1s1 da Lei no s.172. de 25 de outubro de 1966 -
código Tributário Nacionar (crN), ou objeto de dêcisão judicial quê determina sua
desconsideração pâra Íins de certiilcâção da regularidade fiscal, ou aindâ não vencidas: e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da uniáo (DAU) na procuÍadoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

conforme disposto nos arts.205 e 206 do crN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

F-.-lr--:_"1!á? ::..fefere à situação do sujêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
Incrusrve a-s.contribuiçóes sociars previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1.Í da Lei;o
8.212, de24 de jutho de .1991.

A aceitaçáo desta certidâo está condicionada à veriícação de sua autenticidade na ,nternet. nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

certidéo.emitida gratuitamente com base nâ portaria conjunta RFB/PGFN n6 1 .7si , de 2t1ol2o14
Emrtrda às 09:1428 do gtá 2,1t10t2020 <hoÍa e data de B;asília>.
Válida até 19t0412021.
Código de controle da certidâo: DDD2.OBF2.Â4E2.SD3A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

oÉu

c

I

Fi.S

111

I

?



ffiI
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

OE UÀt

FLS o

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 023088610-59

Certidão fornecide para o CPF/MF: 945.659.100-04
NOME: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

Obs.: Esta certidáo 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.

Válida até 0110412021 - Fornecimento Gratuito

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

Eninú wa lntehet Pública la2./1212020 16 40 58)

9



(9s5ç-14a5oo._?.aoRo".(<';eÂ
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

N" 023925645-33

Fi.S
.E

li

Certidão fornecida para o CPF/MF: 945.659.í00-04
NOMC: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvadô o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de

Estado da F azenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido

responsabilizado e refere-se a débitos de nalureza tributária e não tributária, bem como, ao

descu mprimento de obrigações tributárias acessórias.

....
Válida até 07l0Bl202'l - Fornecimento Gratuito

A autenticidâde desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. Pr.gov.br

§r

Enttido via lntetuet Pública (09ô1n021 1 1:04:31)
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12t02t2021 wwws.curitiba.prgov.br/gtm/certidaonegâtÚâ/ t" rLS I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIUA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS
PESSOÁ FíSICA

FINALIDADE: APRESENTAçÃO JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS

E expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBIOS MUNICIPAIS, em nome do
sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente dâta.

Certidão expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010412Q12.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Serviços - ISS), lmobiliários (lmposto
Predial Têrritorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissáo de Bens lmóveis lnteÊvivos - lTBl e
Contribuiçáo de Melhoria), Tâxas de Serviços e pelo PodeÍ de Polícia e outros Débitos Municipais.

cERTtDÀo N. s969a2o21

EMITIDA EM: 1210U2021

VÁLIDAATÉ: 1110612021/

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÁO: 45E8.DC94.84C4.4276.7.99C8.8EF9.2088.7'ICO{I

A autenticidade desta certidáo deverá seÍ confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na lnternet, no endereço

http:/ íww.curitiba.prgov.br - link: SecÍêtarias / Finanças.

Reserva€e a Fazsnda unicipal, o direito dê cobrar dividas posteriormentê con8tatadas, mê8mo as Íeforentês a

poríodo3 comprêêndidoa neEta.

Certidão expedada pela internet gratuitamente

L

www5.cuíiliba.pr.gov.br/gtm/cerlidaonegativa/ 1t2

CONTR t BU t NT E : EDUAROO SCHMITZ
CPF: 945.659.100-04
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PODER JUDlCIÁRÍO
.-ÜST1ÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀI,HISTÀS

Nome: EDUARDO SCHMITZ
CPF:945.659.100-04
certidão n" | 2759a596 / 2o2o
Expedição: 2L/ro /2o2o, ràs aat36:44
Validade: L8/04/202L 1180 (cento e oitenLa) dias, conEados da data
de sua expediÇão.

Cêrtifica-se que EDUÀRDo sclÍMrrz, inscrito(a) no CPF sob o n'
945.659.100- 04, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi stas -

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idaÇão das l,eis do
Trabalho, acrescentado pela l-,ei n' L2.440, de 7 de iulho de 207L, e

na ResoluÇão Àdministrativa n' L470 /20Ll do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desca Cêrtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEualizados a1--ê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus es Eabe lecimentos , agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auCenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www . tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuiLamente.

INFORMÀçÃO IUPORTA!ÚTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transicada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl"usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recofhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minisfério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Concil-iaÇão Prévia.

& T.I-S o
l'.

L

OÉ Ufi,l o
alCe

Dúvidas e sugestões: cndEd!sL. jus.br 3
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CAIXA :CONOM CA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 51.223.s4631.0-9
Razão Socialf, DUARDo scH14lTz
Endereço: R JORDANIA 507 SALÂ 02 / NACOES / BALNEARIÔ CAI'4BORIU / SC /

BB33B-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da L:ei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiflca 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.

v alidadet23 I 02/ 2o2L a 24 I 03 / 2021

certif icação N ú mero : 20270223023259 380 1 3607

Informação obtida em O3lO3l2O2l l4:54:5O

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

https://consulta-cÍt caixa. gov. br/cons ultací/pages/cons ultaE mpreg adoÍ.jsí 1t1

q
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TÀIxA ECoNÔMiCÂ FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 51.223.54631,0-9
Razão SociaI:EDUARDO SCHMITZ

Endereço: R JoRDANIA 507 SALA 02 / NACoES / BALNEARIO CANIBoRIU / SC /
88338-240

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.

Va lidade:02l0 4/202L a 0L/O5/2021

Certificação Número: 202LO4O20L564715 315 0 88

Informação obtida em O9/O4/2O21 11:09:49

1t1

]"oonru"o '

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

I
https://consulta-crf .caixa. gov.br/consultacrf/pages/consultêEmpregador'isf
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ry PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA

ESTADO DE SANTA GATARINA fl-s
,

oít)

ÀTESTADO

Atestamos, Para os devidos fins, que

o Leiloeiro Oficial Eduardo Schmitz (AÀRC/159)

presta serviços - no âmbito da leiloaria a este
üunicipio, )â tendo executado Iei1ão presencial
exc1usivannente de veículos e/ou sucatas, com

resultados Positivos, tendo desempenhado todas as

funções que the foram atribuidas com desenvoltura
e capacidade técn j-ca, inclusive utilizando sistema
prÓprlo de gerenciamento de 1ei1Ões com controle
lnformatizado e emissão de nota eletrônica' a qual
pode ser emitida durante o andamento normal do

àvento, sem interferir no apregoamênto dos bens '

Por ser a

firmamos o Presente Para
expressão da

efeitos legais.
verdade,

Urupema, 03 dí'outubro'de 2AA6'
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DAAGRICULTURA E DA PESCA
COMPANHIA INTEGRADA DE OESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SANTA CATARINA

GLIEG DEpARTAttENTo EsTADUAL DE oPERAçÕEs comERctAls

ATESTAMOS para fins de comprovação de Capacidade Tecnica, que o senhor
EDUARDO SCHMITZ, Leiloeiro OÍicial, JUCESC AARC/159, CfF no 945.659.100-
04, atuou no âmbito de leiloaria de bens Móveis e lmóveis'para a Companhia
lntegrada de Desenvolvimento Agricola de Santa Catarina, CNPJ
83.807.586/0001-28.

Atestamos que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo em
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

Florianópolis/SC, 09 de janeiro de2020.

Bárbara au Camargo

e.

Liclt

DE NoÍÂs € piorEsros - BÂLr. caMaoFlÚ -

It.l do oílgln l qu.

g.l iílo 1{ d.
:rn
luBra cATAtrt^olro ATIâL

r16r.

E rç^o ou ruír^tuÁ 4 m(E
vi@ 6Nm úu sq-o 4 ÀmFEEroÍ

Rod. Admar Gonzaga, 1588 - ltacorubi - Florianópolis - SC
CEP 88034-00í - Fone: (48) 3665-7000 - FAX (48) 3665-7091

oNPJ no 83.807.586/000í-28 - lnscÍição Estadual no 250.709.694
www.cidasc.sc.gov.br - E-mail: deoco@cidasc.sc.gov.br

oovatro or d:}* .

amrA
trcrÍÍ fl Dr lll oo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

Barbara \au Comargo
0oíorô do D€Paítamento Estôdsôl

ar OPerdGs Comcíoàlt

ffit!lo
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CAITA

A CATXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 00.360.305/0001-04, por

meio da sua Gerência de Filial Alienar Bens Moveis e lmóveis - GILIE/cT, situada na Rua

José Loureiro, ',195 90 Andar, centro, curitiba/PR, declara, a pedido da inteÍe.ssada, que

mantém com a empresa EDUARDO SCHMITZ, inscrita no CNPJ/MF no 945 659 100-04,

Éno"r"ço' Rua Jordânia no S07 - Sala 02 - Edificio Floriano Naçoes Balneário Camboriú

/SC, no 05303/20'18, conforme abaixo discriminado'

- objeto do contrato: Prestação de serviços de alienação de Bens móveis e imóveis de

propii"d"d" da Caixa/Emgeá recebidos a qualquer título, por meio de processo licitatÓrio

público na modalidade de leiláo no estado de Santa Catarina SC;

Quantidade: Foi realizado o Leilão 0007/2019 1" SFI sc em 2210212019 e Leilão

oooS/2019 2" SFI SC em 08/03/2019 na modalidade presencial e online, ambos de bens

imóveis.

Declaraçáo de Execução Contratual

Grau de sigilo

#PUBLICO

- Prazo contratual/vigência da Ata: 0910512022

Declaramos, também, que o Contrato atual foi assinado em 10/05/2018 e que a empresa

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

empresa com relação a quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos servi

Curitiba 11 de dezembro de 2
Local/Data 2c ÍÂsÉLloNÂÍo oE iloÍas E PÊoTEsÍos - aau{.

r.FoduÍlo íl.l
Oo *
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lr{trt
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Stlo d.

To
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Eí

Hffi
i rüM 3êú.o.§r.Àoo . o{o r{o'c'o E 

^ooÚÊh4loAssinatura. sob o, do resPonsável Pela en,,----
Gerência de Fllial Alienar Bens MÓveis
GILIE/cr 

' '^o'ns r'ui;u''Ío ÉVso

ET-lii$tr-ü'***

e lmóYeis

Rua José Loureiro. 195 9o Andar, Centro, Curitiba/Pl
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PEDIDO DE CREDENCIÀÀ{ENTO

Chamamento Púb.I i co n" 001/2A21 Municipio de União da Vitória/pR

O Senhor Eduardo Schmitz, (leiloeiro, na forma do Decreto n. o

2l .987/1932), com registro na Junta Comercial do Estado do paraná sob o

n.o 20/318-L, identidade civi,l- n." 2032584104, CpF /Mt n.o 945.659.100-
04, com endereÇo profissional na Rua XV de Novembro n". 964, 30 Andar,
Centro, Curitiba/PR - CEp 80060-000, telefone 0800 000 1986 - (41)
991'85-4112, email comercialGclicl-eiroes.com.br, doravantê denominado(a)
LEILOEIRO(A) , DECIÀRÀ, por este ato juridico, ter interesse em se
credencj-ar para o Chamamento n." 0l/202L.

Declara, ainda, ter prévia ciência e compreensão, em tempo hábi1 e

suf.iciente, do objeto, das cláusulas e dos requisitos constantes neste
instrumento de convocação, havendo anuência integral às condições nele
estabelecidas.

Declara, ainda,
adminlstraÇão ou

que possui experiência profissional para alienaÇão,
depósito de bens.

Por ser verdade, firmo a presente manifestação de vontade.

Curitiba, 11 de março de 2021,.

I C IÀT,

945.659.100-04
RG 2032584704 (S.rSlRS )

@ contatosc@clicleiloes.com.br e www.clicleiloes.com.br
El OschmiZleiloeiros Íl SCHMITZ Leiloeiros Oficiais

I

rr.d.196ó

20 / 31A-L



TERMO DE COMPROMIS SO

oSênhorEduardÔSchmitz,(leiloeiro,naformadoDecreton.o
2l .981/1932\, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o

n.. 20l318-L, identj.dade civil n." 2032584.104, CPE/MF n.. 945.659.100-

04, com endereço profissional na Rua xV de Novembro no' 964' 3" Andar'

centro, Curitiba/PR - cEP 80060-000' telêfone 0800 000 1986 - (41)

99185- 47 12 , email- comercial 8c 1iclei1oes. com.br, selecionado para a

formãção de CADASTRo, doravante denominado LEILOEIRO' firma o presênte

TERMO DE COMPROMISSo, perante a Seleção Pública:

cLliUsuLA 1': compromêto-me, caso demand'ado ' a cumprir rigorosâmênte

os ditames do êditaI dê chamamento púbIico ao qual me submeti'

atuar de acordo com todos os preceitos legais que regem meu ofício'

como para com as demais legislações aplicáveis'

quando do exercÍcio de minhas funções'

cumprir rigorosamente com todas as medidas

ciência de guer quando da execução da

será vedado a mim e eventuais funcionários

cLÁusulÀ 2': comprometo-me

desi gnadas medianLe sorLei o.

anticorruPção, tendo tota I

contratação a nim confiada,

e prePostos:

a) prometer, ofe recer

indevida a agênte PúbI ico

a el-e rel-acionada;

dar, direta ou indiretamentê, vantagem

a quem quer que seia, ou a terceira pessoa

irregular, Pessoa juridica Pa ra

ou

ou

com

ea
bem

real i zar

b) criar,
celebrar o

de modo fraudulento
presente instrumênto i

ou

c) obter vantagêm ou benefÍcio indevido' de modo fraudulênto' de

modificaÇôes ou prorrogações sem autorização em Iei' no ato

convocatóriodalicitaçãopúblicaounÔsrespeCtivosinstrumentos
contratuãi s i

como

i Iegal
d) de qua lquêr
quaisquer âÇõês

maneira fraudar a contrataçãoi asslm

ou omissÕes que constituam prática

@ contatosc@clicleiloes.com.br É www.clicleiloes.ccrn.L;r
El @schmiuleiloeiros í, SCHMITZ Leiloeiros Oficiais

d

rdh.irú OfidoL
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corrupção, nos termos da Lei n" L?'846/2073 e suas altêrações' do

Decreto no 8420/2015, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos

aplicáveis ("Lêis Anticorrupção" ) , ainda que não relacionadas com a

contrataÇão. Àinda Declaro, sob as pênas da Lêi que:

ê) Tomei conhecimento da integra do Edital

O1/202L, e seus anexos, concordo plenamente com

todas as condições e exigências nele contidas;

cuiusul,À 3!: Assumo

for indicado.

cLÁusuI.À

atendendo

Comprometo-me a vendêr

a atuar

os bens Para os intêressados que

credenciamento no

termos e atendo a

clente da

veri fi car

União da

edital, declaro

como manterá as

de

seus

f) Cumpro o disposto no xxxlrr do art' 7" da constituiÇão Federal'

g) Inexistem fatos quê impeçam minha habilitaÇão e estou

obrigatoriedade de declarar ocorrências que venham a sê

posteriormente, caso firme contrato com o MunicÍpio de

vitória/PR.

o compromisso de atuar nos leilões para os quars

tl': No desempenho de suas atribuições' se compromete

todos os requisitos dêsse Edital e Anexos '

cLlGUsI,IÀ 5': Declaro que possui aptidão para o dêsempenho da

atividade, de forma compativê1 com as caracteristicas e atribuições

constantesdesseedital,bêmComopossuiconhecimentodetodasas
informações e condições para o cumprimênto das obrigações objeto do

credenciamentÔ.

Declaro que não possuo cargo ou funÇão junto à

Pública Municipal (Dirêta e Indireta) ' bem como não tem

Iinha reta, colateraf ou por afinidadê com servidores' e

a declarar-se IMPEDIDo caso incorra em tal situaÇão'

CLÁUSULÀ 6":

Admini s tração
parentesco em

se compromete

cuirrsulÀ 7' :

apresentarem a melhor ProPosta '

cüiusúLÀ 8": Para

êstar de acordo

execuÇão dos serviços objeto desse

que cumPrirás as obrigaçõês' bêm
e

condiÇões exigidas durante toda â execução do obi eto.

Ldb.húOficLb

o..d.rÇa

@ contatosc@clicleiloes.com.br (D www'clicleiloes'com'br

GD @schmitzleiloeiros íl SCHMITZ Leiloeiros Oficiais
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CLliuSuIÀ 9': Declaro que não fui declarado inidôneo para licitar

contratar com a AdministraÇão Pública e que não estou impedido

contratar ou suspenso de contratar com a Administração, e que

comprometo a comunicar ocorrência de fatos supêrvenientês;

Por ser verdade, firmo o Prêsente.

Curitiba, 11 de narço de 202'1".

ou

de

me

9.100
RG 584?04 (S

-L
-04
JslRS)

EDUÀRDO
LEI

L.[odrüOHcb

D..d. r9ú

CPP

@ contatosc@clicleiloes.com.br (§ www.clicleiloes.com.br
El @schmizleiloeiros íl SCHMITZ Leiloeiros Oficiais



DECLÀR:ÀÇÀO DE INER]AE S TRUTURA

o senhor Eduardo schmitz, (1eiloeiro, na forma do Decreto n' o

21,.g81/Lg32\, com registro na Junta comercial' do Estado do Paraná sob o

n.. 20l318-L, identidade civil- n.. 2032584704, Cpp/ME n.' 945.659.100-

04, com endereço profissional- na Rua XV dê Novemb xo n"' 964,3o Andar,

Centro, Curitibâ/PR - CEP 80060-000, têfefone 0800 000 1986 - (41)

(

email comercial0clicleiloes.com.br, considerando a sua

OÉ Uâl r4d

que pêrmita a realização da alienação, com recepção ê

de l-ances em tempo "rêaL", via internet, e interatividade

Iancês vêrbâi-s e os l-ances efêtuadÔs eletronicamente'

99185- 471-2 ,

seleção para atuar nos 1ei1ões prornovidos pela Administração Púb1ica

Municipal (Direta e Indirêta), dêclârâ para fins de participaÇão no

procêdimento dê credenciamento que possui condiÇões de oferecer

instalações, aparêlhamento e pessoaL técnico adequados à execução

contratual-, garantindo, no minimo, a seguinte estrutura:

Site próprio que possibi.Iite não só a dj-vulgação, como a realização

de alienação pêla intêrnêt, inclusivê com ofertas on-line, bem como

possibilite a venda dirêta e Permita a visualização de fotos dos

bêns ofertados, as caractêristicas dos bens, editais, contados,

etc.

1

3

5

Me can i smo

estÍmu1o

entre os

Projeção em tel-a da

recebi.das, ou ainda,

descriÇão

as o fe rtas
dôs

via
bens e das rêsPectivas ofêrtas
intêrnêt.

Mecanismo quê somente permita a apresentação de oferta de va.Ior

superior à da úl-tima ofertâ, obsêrvado o incremênto minimo fixado

para o bêm.

Possibilidade que a cada oferta, via internet ou verbalmente' seja

o participante imediatamente informado

condições que lançou.

de seu rec

@ contatosc@clicleiloes.com.br § www.clicieilres.com.br
El @schmitzleiloeiros tl SCHMITZ Leiloeircs Oficiais

segundo
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6. Possibilidade de realizar a gravaçáo e registro do Leilão.

Por ser verdade, firmo o Presente.

curitiba, 11 de março de 2021 .

CIÀI
0/318-L

. 659 . 100 -04
32584704 (s,rslRs)

LEI

@ contatosc@clicleiloes.com.br € www.clicleiloes.com.br
El @schmitzleiloeiros Íl SCHMITZ Leiloeiros Oficiais
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