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Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicâdos ao relatóío
Número do processo: 0036.0088167

Núme.o do processo:

0036.0086'167

Solicitação:

72 - Licitação

Númêro único:704.900.
Número do protocoloi 89998

Número do documento:

CPF/CNPJ do requêrentê:

978662967. RoCHA LEILÔES MAGNO ROCHA

Requerente:

9e Uti tÀô

o-

Fi.S o;

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bêneficiário:
Endereço:

Bairro

Complemento:
Município:

Condomínio:

Loteamento:

Fax:

Celular:

Telêfone:

NotiÍicado por: E-mail

E-mail:
Local da protocolização: 001 .001 .004 - Prolocolo
Localização

atual:

001.001.004 - Protocolo

O.g. de destino:

Protocoladopor:

guilhermêpressendo

Situaçáo:
Protocolado em:

Não analisado

19/03/2021 16:55

Atualment€ com: guilherme pressendo
Em trámitê; Nào
Previsto para:

Procedência:

lntema

Prioridêde: Normal

Concluído em:

Súmula:

ObservaÉo:

41 3077E680 ROCHA LEILÔES,
ENVELOPE 1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA N O1/2021

.,4-,/

A LEILÔ

guilherme pressendo
(Protocolado por)

.,

(Req

MAGNO ROCHA
rente)

Hora:16:55:35

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: guilheÍmep31 / R€latório de Comprovanto dê AbêÍtura de Processos
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CertiÍicamos que o Sr.

t

ANTON! OMA GNO JACOB DA ROCHA
RG: 7.357.4544 SSP/PR
CPF: 016.585.929-64
Rua Alferes Poli, no 3í 1, Cj 48 - Centro
CEP: 80.230-090 - Curitiba-PR
Fone/Celular: (41) 3077-8880 - (41) 9 9902-Aí64
E-mail: magno@rochaleiloes.com.br

Está devidamente matricurado nesta Junta comerciar do paraná, sob no
08/020-L, nomeado em 12 de novembro de 200g, tendo cumprido todas as formalidades
legais, inclusive a atualizaÉo cadastral de 2020, estando devidamente habilitado ao
exercício da atividade de Leiloeiro oÍicial do Estado do paraná, até 3l de março
próximo.

Curitiba, 'Ío de março de?521.

11'1

Juliane Machado da Fonseca Nascimento
Subprocuradora Regional

:::

.

Esta certidáo foi emitida pela Junta Comercial em 0110312021 às íl:19:43 (horário de Brasilia)
Se impressa, verifcar sua autenticidade no empresaÍacil.pr.gov.br. com o código QHA2ÍD1A
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EDIFICIO

DO FÔRUM

RECUPERACÃO

JUDICIÁL '

FERNANOA

VANÉSSA MANE

ÍITULAR

- TÊRREO - CEP 8053G906

FALÊNCIA '

CONCOROATA

N.{ o

CHRISÍIANNE SOARÉS
KARINA BAVARO AL

JOSÉ AORGES OÁ CRUZ FTLHO

CJVEL

Àv. cÂNotoo oE aBREU. 535

J U RAM EI.ITADOS

SANORA LUCIA PELXI
LUIZ CARLOS XOFÂNOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEÁTRIZ OA SILVA

cEP 8053G906

PEDIDO OE CERTIOÔES

panaará
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CIVEL

VARÂS CRIMINAIS-VARÀS DA FAZENDA.VARAS DA FAMILIÂ+RECATORIA DA VARA OE EXECUÇOES PENAIS
EXECUÇÔES FISCAIS Do ESTADo E Do MUNrcíPO
REGISTRoS PÚEtIcoS
TRIBUNÁL Do JURI
ÍAAELIONATOS . .JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

,

,
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CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
EXCLUSIVAMENTE ClVlS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e
eletrônicas de AçÕES CRIMINAIS existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO
CONSTA qualquer ação contra:
:i}:i,

cPF.016.585.929-64
no período de í8 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
291121621

a 1510112021

.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, í9 de janeiro de 2O21

.

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Diqitally siqned
bv 1 OFICIO DE
DlsrRtBUlDoR

'lo

Emitida por: MAURI

2ílo.r,/18
Íebela XVI dos Olstrlbuldoíls n'Vl lelra a
Lei n'19.803
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improssa, voÍiÍicaí sua autsírticidada no hnpJ/www.1di3tíibuidoÍcuritiba.com.bÍ/autentica
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Foro Central
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
Estado do Paraná
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CERTIDAO NEGATIVA CRIMINAL
(PARA EFEITOS CIVIS)

CERTIFICO, a pedido expresso de parte interessada,

que revendo os livros de REGISTROS DE FEITOS CRIMINAIS êxistentes

nêsta

Sêrvêntiâ, a mêu cargo, dos mesmos NADA CONSTA contra:

l

I

I

no período de 4 de dezembro de 1989 a 1510112021 , em razão de distribuição(ões) de
competência da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual e das CaÉas Precatórias
Criminais de competência da ía a 13" Varas Criminais, do Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.
O REFERIDO É VCNONOE E DOU FÉ.

Curitiba,

'19 de

janeiro de 2O2'l

.

Oficio 2o Distribuidor
Assinado Digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIçA FEDERAL DA 4' REGIÂO

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS

civEL

E CRIi,INAL

A presente certidão é confeccionada apenas crm basê nos registros intêmos dos sistemas processuais

da

Justiça Federal da 4a Regiáo, ,ustiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados de identiÍicação
destacados abaixo. As pesquisas são eÍetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo
NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido. A conÍerência dos dados pessoais Íornecidos
pela pârtê intêrêssada é de responsabilidade exclusiva do destinatário.

Nestes termos, em conÍormidade com o art.403,
Justiça Federal da 43 Região, certificamos que,

le

ll da ConsolidaÉo Normativa da CorÍegedoria Regional da

conka o NoME/RAZÃO SOCIAL
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA
OU

contra o CPF:

0t6.585.929/64
qualiÍicado com o(s) seguinte(s) dado(s):

ELEIT.:
MÃE:

TlT.

null

NASCIMENTO:

211'1111976

IIAGNA PINTO ANDRADE OA ROCHA

Constam os seguintes feitos:

Situação da

parte PÍocesso/

pesquisada
NORi.íAL

Classe da Açáo

Varal

Situação

Distribuído

504288G21.2020.4.M.7000

pRCÍ820

MOVIMENTO - AGUAROA 02/09/2020
DESPACHO

Autor

PROCÊDIMENTO OO

HAMILTON TEODOSIO

JUIZADO ESPECIAL CIVEL

CHANDOHA

nos registros de distribuiçáo mantidos a patlr, de 25 de abril de 1967, de AÇÔES E EXECUÇÔES CIVEIS E
FISCAIS em andamento, AÇÔES CRIMINAIS em andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES
PENAIS definitivas em andamento

e de MEDIDAS DE SEOUESTRO e ARRESTO CRIMINAL nas Seçôes Judiciárias

FedêÍais

. Paraná (Processo Eletrônico) até 05/03/2021 às 03:00
. Rio Grande do Sul (PÍocesso Eletrônico) até 05/03/2021 às 01:00
. Santa Catarinâ (Processo Eletrônico) até 05/03/2021 às 02:00

. Paraná (Processo Papel) até 05/03/2021 âs 03:30
. Rio Grande do Sul (Processo Papêl) até 05/03/2021 às 01:30

'Santa Calarinâ (Processo Papel) até 05/03/2021 às 02:30

Curitiba, 05 de março de 2021

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AUGUSTO INFANTE ARAUJO, em
0510312021 às 16:49. A autenticidade do documento pode ser coníerida no site
http://www.tÍÍ4 jus.br (Menu 'Serviços JudiciaiyAutenticidadê de Certidão') informando o NúmeÍo
de Controle 604503 e demais inÍormaçóes.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradolia€êral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA UNÁO
Nome: ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA

CPF:0í6.585.92964

a

o

e

inscrever quaisquer dívidas de
Fazenda Nacional cobrar
Rêssâlvado
direito de
responsabilidade do su.ieito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é ceÍtiÍlcado que:
'1.

constam débitos administrados pela Secrêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do aÍi. 15í dâ Lei no 5.172, de 25 de outubro de 196ô Código TributáÍio Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
dêsconsideração para Íins de certiÍicâção da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidas; e

2. não constam inscrições em Dívidâ Ativa da União (DAU) na Píocuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeilos da certidão
negativa.

à situaÉo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiÉes sociais preüstas nas alíneas 'a' a 'd' do pâÍágÍaÍo único do art. 1í da Lei n'
8.212, de 24 de julho de 1991 .
Esta certidão se refere

A aceitação desta certidâo está condicionada à verificação de sua autenlicidade na lntemel, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/ vww.pgfn.govbÊ.
Certidão emitida gratuitamenle com base na Porlaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/í0/20í4.
Emilida às 10:O2:3O do diy'021O312021 <hora ê data de Brasília>.

Válida até 29lO8l2O2'l

.,/

Código de controle da certidáo: B694.A85C.FODD.B56D
Qualquer rasura ou emenda invalidará estê documento.

o

,:,,,.'i

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

'

úgü

FLS ot

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual
No 02360í 568-29

Certidão fomecida para o CPF/MF: 016.585.92944
Nome: ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, 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 naturêza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 3010612021 - Fornêcimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet

wlvw.Íazenda.pr. gov.br

Eúaido

n, hn.m.t

Pilbl,a, (02/oilú21 l0:ly:31)

otu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

Ft-s

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MIJNICIPAIS

PEssoÁ rÍsrce

CONTRIBUINTE: ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA

6PF: 016.585.92964
F t NALI DADE: CONCORRÊNClA

/ LTCTTAçÃO

É expedida esra CERTIDÂo NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS OÉAtrOS MUNICIPAIS, em nome
do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, âté a presênte data.
Certidãô expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010/12012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Sewiços - lSS), lmobiliários (lmposlo
Predial Territorial Uóano - IPTU, lmposto sobre a Transmissão de Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros Débitos Municipais.
CERTIDÃO N":

7AOút2021

EMITIDA EM:

02t03t2021

VÁLIDA ATÉ:

2910612021

côDtco

DE AUTENTtctDAoE DA cERTTDÁo; A5o8.0D67.422c.4s0íí.sD81.Ec86.F767.98644

A autenticidade dêsta certidão deverá ser conÍirmada na página da Prefeitura Municipâl dê CuÍitiba, na lnternet, no endereço
httpJ m,w,/.curitiba.pr.govbÍ - link: SecÍetarias / Finanças.

Rêserva€o â Fazênda Municipal, o dir€ito ds cobÍar dividas postêrloÍmontê constâtâdas, me8mo as reforcntss a
periodos compreendldos nosta.
Certidão expêdida pela intemet gíatuitamênte.
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS
Nome: ANTONÍO MAGNO JACOB DA
CPF: 016 .585 .929-6q

ROCHÀ

-l622440 / 202L
ExpediÇào: 02 / A3 /2021y's l-0:10:53
validadê | 28/08/20211- 780 (cento ê

Certidão n"t

oitenta) dias, contados da data

de sua expediçào.

Certifica-se que ÀNIONIO liÀGNO \rÀCOB DÀ R@HÀ, inscrito (a) no CPF sob
o no 016.585.929-64, NÃo coNsfÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lêis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" 1410/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aLualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atestâ a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-sê à verificaÇão dê sua
autenticidadê no portal do Tribunal Superior dô Trabalho na
fnternet (http: / /www . tst. j us. br) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORT,TAçÃO IUPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárj-os à identificaÇão das pêssôas naturais e juridicas
inadimpl-entes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigaçÔes
estabêlêcidas em sentença condenatórj-a transitada em julgadô ou em
inclusive no concêrnente aos
trabalhistas,
acordos judiciais
a cu s tas, â
a honorários,
recolhimentos previdenciários,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de âcordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comj,ssão de Conciliação Préviâ.
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C,,'x'A
Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

s1.204.14979.0-s

REZãO SOCiâI:ANÍONtO

Enderêço3

MAGNO JACOB DA ROCHA

R ALFERES

PoLI 311 LoIA 4 / cENTRo

/

CURITIBA

/

PR

/

8O23o.o9o

A Caixa Econômica Federal, no uso da atÍibuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maÍo 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 referêntes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS,
Validade:06/03 /2027 a 04/04/2O2r
Certafacação Í{úmero: 2021030601520249145667
Informação obtida em L8lO3/2027 70t29t47

A

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

c
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Por meio desta, DECLARAMOS, para os devidos fins, que
ANTONIO MAGNOJACOB DA ROCHA, Leiloeiro Oficial,JUCEPAR n" 08/020-1,
com escritório na Rua Alferes Poli,31 1, sala 02-A, Curitiba/PR, Telefone (41 )
3077-8880, realiza desde 20'l 3 ate o presente momento, LEILÕES DE IMOVEIS
para a Bari Companhia Hipotecária S/A.
Os participantes do leilão têm acesso de forma on-line em

uma ferramenta disponibilizada pelo leiloeiro, que de forma simples e ágil.
conseguem participar, ofertando lances e acompanhando os resultados.

Verificou-se

o alto grau técnico, de seriedade e

de

responsabilidade na atuação do Leiloeiro acima citado, em todos os leilões
realizados, tendo obtido desempenho de cerca de 800Á (oitenta por cento)
dos bens arrematados, em relação à quantidade dos ofertados.

Por ser verdade firmo a presente declaração,

Cur

a/PR, 18 de mar ço de 2021.

Z
/.-

'z.tiláteu
Direto r
-

B.ri Companhia Hipotecárià
cNPJ: 14.511.78',Il000'l-93

argas Foga
cutivo

i:''í":

',

''

rl:'l

Avenida Sete de Setembro, 4781 | Sata 2 lÁgua Verde I Curitiba-PR
Te[efonei 4l 3017.7777 lfa* 413017.7788

!

Â

?

Rocha
lerlôes

OÉ

s'
t FLS

t-2-

Illagno Rocha
Leiloeiro O6ci:ú c Rural

PEOIDO DE CREDENCIAMENTO

O Senhor Antonio Magno Jacob da Rocha, casado, leiloeiro, na forma do Decreto n.o
21 .98111932, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.o 08/020L, CPF sob o n.ô 016.585.929-64, Cl no 7.357.454-4 SESP/PR, com endereço
profissional na Rua Alferes Poli, 311, Cj, 4b, Centro, Curitiba - PR, CEP: 80230-090,
email m aqno@rochaleiloes. com. br doravante denominado(a) LEILOEIRO(A),
DECLARA, por este ato jurídico, ter interesse em se credenciar para o Chamamento
n.o 0112021 . Dêclara, ainda, ter prévia ciência e compreensão, em tempo hábil e
suficiente, do objeto, das cláusulas e dos reguisitos constantes neste instrumento de
convocação, havendo anuência integral às condiçôes nele estabelecidas.

-

,

Declara, ainda, que possui experiência proÍissional para alienação, administração ou
depósito de bens.
Por ser verdade, firmo a presente manifestaçáo de vontade.

Curitiba, 18 de mârço de2021
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TERMO DE COMPROMISSO

O Senhor Antonio Magno Jacob da Rocha, casado, leiloeiro, na forma do Decreto n.o
21.98111932, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.o OBl020'
L, CPF sob o n.o 016.585.929-64, Cl no 7.357.454-4 - SESP/PR, com endereço
profissional na Rua Alferes Poli, 311, Cj. 4b, Centro, Curitiba - PR, CEP: 80230-090,
selecionado para a formação de CADASTRO, doravante denominado LEILOEIRO,
firma o presente TERMO DE COMPROMISSO, perante a Seleção Pública:
CLAUSULA 1a: 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 os preceitos legais que regem meu ofício, bem como para com as demais
legislações aplicáveis.
CLAUSULA 2a: Comprometo-me quando do exercício de minhas funçóes, designadas
mediante sorteio, cumprir rigorosamente com todas as medidas anticorrupção, tendo
total ciência de que, quando da execução da contrataçáo a mim conÍiada, 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
instrumento;

c) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaÉes ou
prorrogações sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos anstrumentos contratuais;
d) de qualquer maneira Íraudar a contrataÉo; assim como realizar quaisquer açóes
ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no
12.84612013 e suas alteraçôes, do Decreto no 842012015, ou de quaisquer outras leis
ou regulamentos aplicáveis ('Leis AnticorrupÉo"), ainda que não relacionadas com a
contrâtação. Ainda Declaro, sob as penas da lei que:

e) Tomei conhecimento da íntegra do Edital de Credenciamento no 0í/2021, e seus
anexos, concordo plenamente com seus termos e atendo a todas as condiçóes e
exigências nele contidas,
f) Cumpro o disposto no XXXlll do art. 70 da Constituição Federal;

g) 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.
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CLÂUSULA 3a: Assumo o compromisso de atuar nos leilôes para os quais for indicado.

CLAUSULA 4": No desempenho de suas atribuiçóes, se compromete
atendendo todos os requisitos desse Edital e Anexos.

a

atuar

CLASUSULA 5a: Declaro que possui aptidão para o desempenho da atividade, de
forma compatível com as características e atribuições constantes desse edital, bem
eomo possui conhecimento de todas as informaçôes e condições para o cumprimento
das obrigações objeto do credenciamento.

ou funçáo junto à Administração
não
tem parentesco em linha reta,
Pública Municipal (Direta e lndireta), bem como
colateral ou por afinidade com servidores, e se compromete a declarar-se IMPEDIDO
caso incona em tal situação.
CLAUSU LA 6a: Declaro que não possuo cargo

CLAUSULA 7a: Comprometo-me
apresentarem a melhor proposta.

a

vender

os bens para os

interessados que

CLÂUSULA 8": Para execução dos serviços objeto desse edital, dêclaro estar de
acordo e que cumprirás as obrigações, bem como manterá as condições exigidas
durante toda a execução do objeto.
CLAUSULA 9": Declaro que nâo fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública e que não estou impedido de contratar ou suspenso de
contratar cóm a Administração, e que mê comprometo a comunicar ocorrência de fatos
supervenientês;
Por ser verdade, firmo o Presente

Curitiba, 18 de marÇo de2021

Anto
0

agno J

da Rocha

0-L

ltrli :rr r, (lrnjunt() 4tl - Ii)ne/l".rri: (4 r) :to:;-Íltltltr
( trritiha - l'R - ('lll' lio.2:lo-o9(t - I'irrail: nragnoçirrochalcilrlcs.cotn.hr
Rua Áll'ert's

o
t

a Rocha

?

-oÉ

FLS

LEILÔES
íl

MaEno Rocha

l-eiloeiro Oficial c Rrrral

DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
O Senhor Antonio Magno Jacob da Rocha, casado, leiloeiro, na forma do Decreto n.o
21.9811'1932, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.o 08/020L, CPF sob o n.o 016.585.929-64, Cl no 7.357.454-4 SESP/PR, com endereço
profissional na Rua Alferes Poli, 311, Cj. 4b, Centro, Curitiba - PR, CEP: 80230-090,
considerando a sua seleção para atuar nos leilões promovidos pela Administraçâo
lndireta), declara para fins de participação no
Pública Municipal (Direta
procedimento de credenciamento que possui condiçôes de oferecer instalações,
aparelhamento e pessoal técnico adequados à execução contratual, garantindo, no
mínimo, a seguinte estrutura:

-

e

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, as características dos bens,
editais, contatos, etc.

2. Mecanismo que permita a rcalizaçâo 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. Projeçáo em tela da descrição dos bens e das respectivas ofertas recebidas, ou
ainda, as ofertas via internet.

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

5. Possibilidade que a cada oferta, via internet ou verbalmente, seja o participante
imediatamentê informado de seu recebimento segundo condições que lançou.
6. Possibilidade de realizar a gravação e registro do Leilão
Por ser verdade, firmo o presente

Curitiba, 18 de março de 2021
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