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Páoina 1

Data:191o3t2021

Filtros eôlicâdos áo rêlâtório

Número do processo: 0036.0088í 69

Número do processo:

Solicitaçáo:

Número do documento:

Requerente:

Eeneficiário:

Endereço:

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização

Locálizaçáo alual:

O.g. de destinol

Protocolado por:

SituaÉo:

Protocolado em:

Súmula:

Observaçáo:

0036.0088í69

445 - DOCUMENÍOS

00í.00'í.004 - Protocolo

001.001.004 - Protocolo

Número único: 843.7YW.3O0-00

Número do protocólo: 90000 oÉ UNri o

978662887 - DANIEL ELIAS GARCIA CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneÍiciário:

FLS c

guilherme pressendo

Não analisado

1910312021 17t'11

Condomínio:

Celular:

Em trâmite: Nâo

Previsto paía:

Bêirro

Município:

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: guilherme pressendo

Procedência: lntema PÍioridade: Normal

ConcluÍdo em:

EDITAL CHAMAMENTO N O1/2021
OBJETO CREOENCIAMENTO OE LEILOEIRO OFICIAIS

guilherme pressendo

(Prolocolâdo por)

DANIEL ELIAS GARCIA
(Requêrentê)

Hora:17:'12:08

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: guilhermep3l / Relatório de Comprovante de Abêíurâ de Procêssos
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Certificamos que o Sr. ç"" 

FLS

DANIEL ELIAS GARCIA

XV

Está devidamente matriculado
201316-L, nomeado pela pórtaria no 2612020
março de 2020 pela ediÇão nq íO653.rêsta
atividade de Leiloeiro OÍiclal d<i Estaáo do

nesta Junta Comercial do
- JUCEPAR e publicado no
ndo devidamente habilitado

Paraná, sob no
DIOE em 23 de
ao exercício da

Paraná, até 31;de março próximo.

Curitiba, 09 de ma

Etelmi ra iser Wasem
Sêtor de Leiloeiros

Certidão válida por 30 ítrinta) dias

§uzuTe {ffiffiww{.fihL wü
F

Esta certidáo roi emitida pera Junta "W,&W^rMru& (horário de Brasiria).
Se impressa, veriÍicar suâ autenticidade no empresafacil.pr.gov.br, com o cÓdigo T3GMl3V8.

srcRrTÁRlA DA MTCRO t ptQUtNA rMpRtsÀ
DEPARTAMTNTO DE RIGISTRO IMPRTSARIAT I INTIGRACÃO -

JUNTA cOMERctAr Do pÀnÀfí

RG: 3.172.018 SSP/SC
cPli 910.192.149_-53

Rua
CEP:
Fone/Celular:
E-mail:
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COIíARCA DE CT]RITTBA
I'OFICb DISÍRAUDOÀ PARÍ. E CONÍADOR JUOICIAL OO FORO
CEI{ÍRAL OA COXAÀCA DA RÉGIAO TETROPOLÍÍAIIA DE CI'RIÍIBA
AV. CÀNDTDO OE ÂSREU, 535 1c ANOAR - FONE {41) 3027-5253
EDIÉICIO OO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CIVICO
CEP: E0530-906

m.ldl.rrlbuldoEurnlb...oh.br

PEDIDO DE CERÍIDÔES
CHRISÍANNE SOARES MOREIRA

XARINA BAVARO ÀLVES
FÊRNANDA GALI.ASSINI

VANESSA MANENTE

REPWLÍCA FZDENITÍUA DO BRASTL
ESTADO DO PÂRÀNÀ
EMPREGADOS J U RATI E NTAD O

SANDRÂ LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

ISÀBEL ANGELÂWYPYCH
MARANY AEATRIZ DA SILVA

FIcro oo Fó
CANDIDO DE

JOSÉ AORGES DÂ CRUZ FILHO
T]TUT.AREOI RUM CÍVEL

ABREU, 535 . TÉRREO.CEP 8053G906

RECUPERÂCÂO JUDICIÂL ' FÂLÊNCI,A ' CONCORDATA ' CRII'IE : CIVEL
Và-ú§cIúiiÀis-vA-ús õÀ -AzENDA-vÀiu-§ôÀFAMÍL[A-PRECATóRú óA vAR oÉ ExEcuÇôEs PEN^rs
EXECUCÔES FISCAIS DO ESTAOO E DO MUNEIPIO . REGISTROS PÚBLICOS ' TRIBUNAL DO JURI

TABELIONATOS . JUIZADO ISPECIÂL CNEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, a pedido de paÉe interessada, para FINS

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

eletrônlcas dê AçÔES CRIMINAIS inclusive Juizado Especial Criminat, exlstêntês nesta

serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

cPF.9í 0.192.í49-53

no período de '18 de março dê í963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de

29 I 1 21 621 a 1 81 021 2021 .

O REFERIDO É VCAOAOE E DOU FÉ.

Curitiba, 22 de Íevereiro de 2021 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramêntado

Emltida poÍ: LUIZ
Lêl noí9.803 do 21rDozl'|8
Tabele xvl do3 Dl3trlbuldor$ n' vl lotÍa a (R! 33.66)

ao
Digitâlly signêd
bv l OFlClO DE
DlSTRIBUIDOR
DO FORO
CENÍRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
202t.o2.22
15:05:11 Gl,tT-
o3:00
codlgo AD4E90C8 *
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Sê lmpressa, vedrlcâr suâ aulênticldadê no httpJ/www.ldl6tÍlbuidorcuÍitlba.com.br/âutentlca uBando o

(,



República Federativa do Brasil
Poder Judiciário

Bel. Nllo U. dê Souz{ S.mpaio

Tltulir

Bel. Pértcler Co€lho
Bê1. f,dtvâldo PeÍelrr d. Silvr
Bel. Luls Fern.ndo Vi€irr rjNrÀo

o*

§Fl- o
4

fício
D istribu iddr

Emitidá poí: EDIVALDO
Làl n'í9.903 de 2liD€zlí8
iãráraiúiàos oistÍiuuidor6 n"vl letrââ (Rl 33.66)

"' Se lmpÍes3a, vsrmcaÍ 5ua autênllcidadê no hllpJ'/**w

Foro Central
Comarca da Região Metropoütanâ de Curitiba

Estado do Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL
(PARA EFEITOS CIVIS)

CERTIFICO, a pedido expresso de paÉe interessada,

que rêvendo os livros de REGISTROS DE FEITOS CRIMINAIS existentes nesta

SeÍventia, a meu cargo' dos mesmos NADA CONSTA contra:

no período de 4 de dezembro dê í989 a 18102t2021 , êm razão de distÍibuição(ões) de

competência da vara da Auditoria da Justiça Milltar Estadual e das cartas Precatórlas

criminais de competência da í. a 13'Varas crimlnais, do FOrO central da comarca da

Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

O REFERIDO É VEROIOE E DOU FÉ.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2O21 .

Olicio 2o Distribuidor

Assinado Digitalmente

Diqitally signed
bV CURÍTIBA
cÀRToRro 2
OFICIO DE DISÍ
DA COM DE
CTBA:75155572
000149
Datê:

^ 202t.o2.22
:" 07:59:35 GMT-
"'o3:ooD istribu id

.2distrlbuldorcurltlbâ.com br/autentica usândo o Godigo 95E5F4FB'"

\ú



32ba6955 1 3432Í 1 9227 37 db1 928ee5 1 4

contra o NOME/RAZAO SOCIAL
DANIEL ELIÂS GARCIA

OU

raô

S

9e t.:lL

FL o'
t

PODERJUDICÉRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA4" REGIÃO

CÉRTIDAO REGIONÂL PARA FIt{S GERAIS

cÍvEL E GRTMTNAL

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da Justiça Federal da 4a Região,
justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos_dados fornecidos pelo solicitante, As pesquisas são efetivadas em dois
momentos distintos e desvinculados; a) pelo NOME/RÁZAO SOCIAL fornecido; b) pelo CPFICNPJ fomecido.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal quê verifique a identidade do
NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPFICNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessâda é de responsabilidade
exclusiva do destinatá.io,

Nestes termos, o art, 403, I e Il da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4â Região certificamos
QUe,

contra o CPF:
91O,192.r49l53

NADÂ CONSTA

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de AÇóEs E ElEcuÇqES 9ÍvqIS E FISCAIS em
andamento, AçôES CRIMINAIS em andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇOES PENAIS definitivas em
andamento e de MEDIDAS DE SEQUESTRO e ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiclárias Federais

. Paraná (Processo Eletrônico) até 06/03/2021 às 03:00

. Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/03/2021 às 01:00

. Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 06/03/2021 às 02:00

. Paraná (Processo Papel) até 06/03/2021 às 03:30

. Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 06/03/2021 às 01:30

. Santa Catarina (Processo Papel) até 06/03/2021 às 02:30

Certidão emitida emt 0610312027 às 23:07 (hora e data de Brasília)

A confirmação de sua autênticidade na Internet poderá
(Menu "Serviços Judiciais/Autenticidade de Certidão") info

ser veriflcada pelo destinatário, através do endereço https://www.trf4.jus.br
rmando o Número de controle 32ba695513432Í1922737db1928ee514

illililillillilllillillllllllllilililllilllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllillli
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e7ba6e4b64bdc35c7c1 4cfd632f33b4a

PODERJUDlCÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDER.AL DA4" REGÁO

cenrroÃo REGToNAL PARÂ FrNs cERArs rRF

cÍvEL E cRrl,lu{AL

9e Ull

# FLS
* t

L

A presente cerfldão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais do TRF da 1" R9S!í9.9-q9+lJ" -
dos dados fornecidos pelo solicitante. hs pesquisas são efetivãdas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo NoME/RAzAo

SocIAL fornecido; b) pelo CPF/cNPJ fornecido.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federôl que veriflque a identidade do

ijónÉ7ürÀó aó-ç1Ài.o,ii o ôpr/cr'rp:. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade

exclusiva do destinatário.

Nestes termos, certificamos que,

contra o NoME/RÂão soclAL
OANIEL ELIAS GARCIA

OU

contra o CPF:
910.192.149/ 53

NADA CONSTA

nos registros de distrjbuição de processos originários mantidos a paÊir de 30 de março de 1989, de-AÇÕES.E EXECUçÕ::
CÍVEtS em a-ndamento E CRIMINAIS eh andamentó e baixados, excetuados processos físicos com anotação de silêncio concedido a

parte e processos eletrônicos com nível de sigilo maior que 2.

. Tribunal Regional Federal da 4a Região (Processo Papel) até 06/03/2021 às 00:30

. Tribunal Reóional Federal da 4ô Reóião (Processo Eletrônico) até 06/03/2021 às 00:01

Certidão emitida em: 06103/2021 às 23:07 (hora e data de Brasília)

A confirmação de sua autentlqidade na Internet poderá ser veriÍicada Pelo destinatário, através do endereço https://www.trf4.jus,br
(t4enu "Serviço s ludiciais/Autenticidade de Certidão") informando o Número de Controle e7ba6e4b64bdc35 c7 cl4c,d632l33b4a

ilililtilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllil
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA ruSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRJMINAIS
N.21157052021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pes-quisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NAO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de DANIEL ELIAS GARCIA, nacionalidade
BRASILEIRO, filho(a) de ANARDO RAUL GARCIA e MARIA TEREZINHA ELIAS
GARCIA, nascido(a) aos 23ll0ll975, natural de CRICIUMA/SC, documento de identificação
3172018 IGP/SC, CPF 910.192.149-53.

Observações:

l) *Certidão expedida nos temos do AÍt.20, Parágrafo Único do Código de Processo Peml. 'Nos atestados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer aDotações referentes à
instauração de inquérito contra os requeÍentes"i
2) Certidão expcdida gÍatuitamente por meio da lntemet em confomidade com a InstÍução Normativa n" 005/2008-
DG/PF;
3) nstr certidâo foi expedlda com base nos dâdos iríormâdos e somenlê será válldâ com a âpresenlscão dê

4) A autenticidade desta ceÍtidão D
(http://www.pf. gov.br)
5) Êstâ certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, l5:20 d,e l2/O3l2|2l

ser confirmada na página da Policia Federal, no endeÍeço

üiltilülIu1!il
21157052021

?
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Ministéilo da Fazenda
Rcccih Fcdcral

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO

Número
9í0.192.í49,53

Nomê
DANIEL ELIAS GARCIA

Nascimento
231101'1975

cóotco DE coNTRoLE
200F_c23E.71F0-C034

Emltido p6la Sacrctaria da Receila FadeÍa: do BÍasil
à8 13:47:59 do dia 22J0912020 (hora e data dê Brasília)

dÍgito veriÍicâdor: 00

vÁLtoo sotíENTE cot coMpRovaNTE DE rDENÍrFrcaçÃo
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do cPF: 9io.í92.í49-s3

Nome: DANIEL ELIAS GARCIA

Data de Nascimento: 23/í 0/1975

Situaçáo Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: í9/í 0/í992

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 23:04:59 do dia 06/03/202i (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 54FD.S4D9.2F0S.FFBA

E E

Este documento não substitui o "Com@.
(Modeto aprovado petâ |N/RFB no 1.548, de 13to2t2015.)

E

li

l,/
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nome: DANIEL ELIAS GARCIA
CPF:9í0.192.í49§3

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dÍvidas de
rêsponsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria
da Rêceita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da Uniâo (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 parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍlcação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

FLS c)

cerlidão emitida gratuitamente com bâse nâ portaÍia conjunta RFB/PGFN no 1.7s1, de 2t1012014.
Emitida às 15:31i22 do di4't2l\3t2o21 <hora e data de BrasÍlja>.
Válida alé Ogl}gl212l .,/
Código de controle da certidão: 6187.FC8A.D7C3.5íí6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITos RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERATS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNÁO

o
\-/
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 023662685-3í

Certidão fornecida para o CPF/MF: 910.192.149-53
NOME: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos âinda não

registrados ou que vênham a ser apurados, certiÍlcamos 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, bêm como, ao

descumprimento de obrigaçôes tributárias acessórias.

,10,n

o
t

Válida até 041071202 ecimento Gratuito

A autenticidade desta certidáo deverá ser conÍirmada via lntêrnet
www-fazêndâ.pr.gov.br

Enibo ià klohêl P(tblica (06to"2o21 23:10i6)

?



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobré Serviços - ISS), lmobiliários
Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissão de Bens lmóvêls lnter-vivos
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros Débitos Municipais.

FLS

oÊ u§Ao

o

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MIINICIPAIS
PESSOA FíSICA

CONTRIBUINTE: DANIEL ELTAS GARCIA
CPF:9í0.í92.149.53

F I NALI DAD E: CONCORRÊNCtA / LTCTTAçÃO

É expedida esta CERTIDÃo NEGATIVA DE TRtBUTos E oUTROS DÉBtTos MuNtctpAts, em nome do
sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Cerlidão expedida com base no Decreto no 6701201-2 de 3OlO4l2O12.

(lmposto
- lTBl e

CERTIDÁO N"

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATÉ:

91849t2021

12103t2021

09t0712021

cóDrGo oE AUTENTtctDADE DA cERTIDÃo: 0sA8.6309.4FA8.4ic9-9.AgAg.DcD3.sF9B.E331-3

A autenticidade destia certidáo deveÉ sêr conÍirmada nâ página da Prefeitura Municipal de iuríiba,.na lnternet, no endereço
http://www.curitiba.prgov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-sê a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dÍvidas postêriormênte conótatadas, mesmo as rêfêÍêntês a
peÍíodos compreendidos nêsta.

Certidáo expedida pela internet gratuitamênle.

Ç
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Páginâ 1

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABÀLHO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRJàBATHISTÀS

Nome: DANIEL ELIAS GARCIA
CPE : 910 . 792 .149-53
Certidão n"': 806487 9 / 202t
Expedição: 06/03/202f ,Às 23 :06:14
Validade: 01/09/20212 t8O (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da dãta

Certif.ica-se que DÀNrEL ELIÀS GÀRCIÀ, lnscrito(a) no CPF sob o n"
910.192.149-53, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional dê Devedores
Trabalhistas.
Certidâo emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇáo das Le.is do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, dê 7 dê jul-ho dê 2011, e
na ResoluÇão Àdmlnistrativa n" 7470/2011 do Tri-bunal Superj-or do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantês desta Cêrtldão são de responsabilidade dos
Trlbunais do Trabalho ê estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridica, a Certidáo atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .
Cert.idão emitida gratuitamente,

INFOBI!ÀÇÀO IUPORTÀ}ITE
Do Banco Nacionã1" de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárj-os à identificaÇão das pessoas naturais e jurídlcas
inadimp.l-entes perante a JustiÇa do TrabaLho quanto às obrigaÇões
estabelecidas em sentênça condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciár.ios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou dêcorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Concil-iação Prévia.

FL
1

S

r,qoI

Dúvidas e sugestÕes: cndll-atst. j us. br
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CÁ,IXA
cAtxÂ EcoNôMrcA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição:
Razão Socia!:
Endereço:

51,,222.4A656.0-7
DANIEL EUAS GARCIA

R ANARDO RAUL GARCIA 62 / SAO LUIZ / CRICIUMA / SC / 88803-495

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 aclma identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Sêrvico - 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 alidade322/ 02/ 2O2r a 23 / 03 / 2o2L

CeÉificação Número: 2OZ|O222O2OO36OL7 57 9O5

Informação obtida em lL/03/202L L4i29:21

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

cL UT

FLh
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0910412021 Consulla Regulâridâde do Emprêgador
C-OtoSrrf-rcos?aS

Voltar lmprimir

CÂ'XA
..: [{:É ;i:{)t\a:tu1 a À ríT,t ÊÁr

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: sL.222.48656.0-7
Razão SociaI:OANIEL ELIAS GARCIA

Endereço: R ANARDo RAUL GARCIA 62 / sAo lulz / CRICIUI'44 / 5c / 88803-495

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 côntra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

,,/
validâdê:01/04 /202L a 30/ 04 /2021

Certificação Número: 202 1040102363217 663026

Informação obtida em O9/O4/2O21 13l.02:57

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

hnpsi//consulta-crf.cãixa.gov.br/consultacrf/pagês/consultâEmpregâdor.jsí 1t1

-]"r".-,..r.o.



r íãrFg
ge uitri6

É" FI.S o
t

oeclanaçÃo DE euALtFtcAçÃo recrurca

Declaramos para os devidos fins, que o leiloeiro público oficial
DANIEL ELIAS GARCIA, CPF: 910.192.149-53, devidamente inscrito na Junta Comercial de
Santa Catartna - JUCESC, sob o no. AARC/306, possui capacidade técnica e realizou leilão
de bem imóveláo Municipio de Braço do Norte/SC, em 30 de junho de 2020.

Ademais, declaro que o aludido leilão, obteve 100% (cem por cento)
de êxito na venda, bem como o Leiloeiro prestou todo assessoramento e utilizou sistema
informatizado da emissão da nota fiscal eletrônica neste certame.

5tltnttI nress Mnles
I mn,n,staçao e razenoa

730.058 I99-49

da CoÍharca alo
í'Írb.llonrto de Notra . p.oto.lor

4 Cdciúhasc. 6!t01.210,

foi o oílinal que me

Êm last.
d.2021

CALIÍA EZ BONASSA,
Emo| 4. + 5610. 2,02 - ô,A,t RF
Selo Digital dê Fjscâtizâçro doTipo NORXIA! n. FUTí4348{í CZ

ljÉc.jus.br/sêto

BRA(O DO NORTE- Municipio Empreendedor

Governo de

Confre 03

Atenida felipê Sclrmidt, 2070 - Coüto - 8râço do Norte - Senrã CatâÍina
CeD: 88750.ü)0 - CX Postal 37 . C PI: 82.S26.55 Í/00O I -4 5

toítdtax: (4B)3650.2222 - wyíw.bÍacodoÍone.sc.gov.t r

ffi
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Prefeitura Municipal de Criciúma
Secretaria de Administração
Oepartamento de Patrimônio

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o leiloeiro público oficial

realizou no dia 08 de dezembro de 2015, leilão presencial e online

dos bens móveis e imóveis'inservíveis deste Município, bem

como deu todo assessoramento e utilizou sistema informatizado

de emissão de nota fiscal eletrônica.

Criciúma/SC, 28 de janeiro de 2016. cl Uu

i êi

c8d
ôRt

Emot. 4.02 + Sêlo 2 82 = 6,84 MZM
S.lo Drgitat de Frs caliaação doÍipo ffi

Plo o E

Nolâs ê Protê3tos

& C,lclúru/§C cEP:

auÍEN7lcÂÇÂo

18d.F

prêsênte

te§'_da

apresefltado

Confra os dados êm wt$i,/ tjscjits brAêto

Daniel Elias Garcia AARC/306, possui capacidade técnica e
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oecuRaçÃo DE euALrFtcAçÃo recntce

Declaramos para os devidos Íins, que o leiloeiro público oficial

DANIEL ELIAS GARCIA, CPF: 910.192.149-53, devidamente inscrito na Junta Comercial de

Santa Catarina - JUCESC, sob o no. AARC/306, possui capacidade técnica e realiza leilôes

de bens móveis/ inservÍveis/veículos e sucatas para a Secretaria de Estado da lnÍraestrutura

e Mobilidade.

Ademais, acrescenta-se quê os bens levados à leilão pelo

credenciado/leiloeiro DANIEL ELIAS GARCIA ocorreu na data16/07/2020; às 09h,

respectivamente, oportunidade em que foram vendidos 498 (quatrocentos e noventa ê oito)

lotes.

Por fim, declaro que o leilão ocorrido, obteve a arrecadação total

de R$ 1.219,320 (um milhão duzentos e dezenove mil e trezentos e vinte reais), no tocante

aos veículos que poderão voltar a circular e referente as sucatas, do qual houve'100% (cem

por cento) de êxito nas vendas, bem como o credenciado prestou todo assessoramento e

utilizou sistema informatizado da emissão da nota fiscal eletrônica neste, bem como em

todos os outros certames.

Florianópolis/SC, 22 de setembro de 2020.

on Ía
te daC o xecutivo de Leilão

1'Tab6l Criclúma

Em

TAMIRES R IBEI

Emol: 4 02 + Sêlo. 2,82 = 6.8,í MZM

g

§

FLS
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CEPI

Notaa e

qua corírre com
IcAçÀo

fotosta prê§ênlé

da ,22 d.

Sêlo oignâl de FrscalÉaÇão doTipo NORMAL n' FUÍ
Conllra os dados êm $ai^/v lisc lus br/selo

$
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ESTADO DE SÀNTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURÂNÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÀNSITO

DECLARAçÃO DE QUALTFTCAçÃO TÉCNICA

Declaramos para os devidos Íins, que o leiloeiro público oficial DANIEL ELIAS

GARCIA, CPF: 910. 192.'t49-53, devidamente inscrito na Junta Comercial de Santa

Catarina - JUCESC, sob o no. AARC/306, possui capacidade técnica e realiza lêilões de

bens móveis/ inservíveis/veícu los e sucatas para o DETRAN/SC, desde o ano de 2018.

Ademais, acrescenta-se que os veículos levados à leilão pelo credenciado/

leiloeiro DANIEL ELIAS GARCIA ocorreram nas datas 0il0$t20j|; 2StO3t2O,t9 e

2610812019, todos às 9:00 horas, oportunidade em gue foram vendidos 417 (quatrocentos

e dezessete) veículos conservados dos 447 (quatrocentos e quarenta e sete) lêvados à

leiláo, sendo que 30 (trinta) foram sustados.

No que diz respeito às sucatas, ocorridos nas datas e horários acima

identificados, declaramos a venda de 937 (novecentos e trinta e sete) dos gs7

(novecentos e cinquenta e sete), sendo que 20 (vinte) foram sustados.

Por fim, declaro que o leilão ocorrido em 2510312019, com íg0 (cento e

oitenta) veículos conservados e,t43 (cento e quarenta e três) sucatas, do qual houve

100% (cem por cento) de êxito nas vendas, bem como o credenciado prestou todo

assessoÍamento e utilizou sistema informatizado da emissáo da nota Ílscal eletrônica

neste, bem como em todos os outros certames.

Florianópolis/SC, 18 de março de2020

DJÀTMÀ CI'NHÀ JONIOR
CeI PM RR Mat 916.112-0

Presidentê da Comissão Estadual de Leilão
DETR]AN/SC
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLíCIA RODOVÍÁruA FEDERAL

SUPERINTENDÉNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA

ÁTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ateíamos para os devidos fins e a pedido da paíe interessada que DANIEL ELIAS GARCIA, ponador do
CPF 910.192.149-53, matriculado na Junta Comercial do Estado de Saota Catarina - Jucesc, atÍavés do n'AARC 306, com es^critório
scdiado na Rua Heúiquc LaEe, 2.201, bairro Santa Bárbar4 em Criciúma/Sc, mantem contrato com a SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA, com sede na Rua Dr Álvaro Millen da Silveir4 n"
104, Centro, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob n. 00.394.494/0120-61, cujo objeto é pÍestação de serviços de leiloeiro oficial com o
fim de administrar e operacionalizar leilões de veículos recuperáveis e irrecuperáveis, recolhidos p€la SRPRF/SC em virtude de abaodono,
retençâo ou remoçào, conforme especificaçôcs do Contrato, Edital, Termo de Referência e proposta, sineticaÍnente dispostos abaixo:

1. CARACTEÚSTICAS DO CONTRATO:

l.l. Ediral: Pregão ElctÍônico n. 0l/2018 realizado pela Superintendência da PRF em Santâ Catârina - UASG 200125;

1.2. Processo:08666.0623431201'l-01;

1.3. Contralos: 09/2018 e aditivo;

1.4. Vigência: 03/04/2018 (contÍaúo original) à 03/04/202t (Segundo Termo Aditivo); e

1.5. Valor anual estimado para o contrato: O percentual €stipulado püa a presenle contratação é de 5% (cinco por cenio) a título
de comissão do leiloeiro, e 0,000001 % (um milésimo por cento) rcfercnte aos encargos operacionais e administrativos.

DESCRTÇÁO DOS SERVTÇOS REALTZA.DOS:

DESCRIÇÃO COMPLETA COMISSÃO DI]
REFERENCIA

Aúninislra, c opeÍacionali?aÍ leilões de bens matedais de teÍceiros, em especial os veiculos recupeÍáveis e irrecuperávels
recolhidos em virtude de âbandono, retençào ou remoção, sob a rcsponsâbilidâde da SRPRF/SC

0.00000t%

3. RESSAI-VAS:

i.t, Até a emissão do presente atestado, nâo há processos de apuração de descumpímenlo conaatual no âmbito desta
SRPRF/SC, bem como ausência de registros de quaisquer penalidadcs impostas ao contratado.

4. RELATÓRJO:

- . Declarc que DANIEL ELIAS GARCIA, portador do CPF 910.192.149-53 está executando de forma regular e adequada o
objelo contratual, não existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JEAN COELHO
ndente em Sânta CataÍina

sei! ô
Documênto
20/O7 /2O2O,
2001, no art
2018.

assinado eletronicamente poí JEAN coEr-Ho, sup€rrôtêndênte da poríare RodoviáÍra Fedêrâr am sânta cârarina, emàs 17:07, horário oficial de Brasília, com fundâmento no an. 10, § 2e, da Medida provisOria nc 2.200-2, dê 24 dê a8osto de
' 6e do Decreto ns 8-539, dê 8 dê outubro de 2015, e no art. 42 da rnstrução Normativa ne 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de

3:;i:â:'#it'i;1""x:cumento 
pode ser confe.ida no sitê httpsr//sei.prisovbr^erifi.âr, tnformando o códi8o verificador 26781648 e

ne 08666.021764/2019_35

SEIíe 26781648

fle:///ciluseryuser/AppData/LocauMicrosoÍtMrndows/lNetcâche/contenl.outootíDzvEsLEzAtestado_2678.1648.htm1

1t1

21t0712020
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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Miraguaí

Declaramos para os devidos fins, que o leiloeiro público oficial
DANIEL ELIAS GARCIA, CPF: 910.192.149-53, devidamente inscrito na Junta Comerctat do
Rio Grande do sul - JUCISRS, sob o no. 4o4lzo2o, possui capacidade técnica e rêalizou
leiláo de bens móveis pertencentes ao Município de Miraguaí/RS.

Ademais, acrescenta-se que os bens levados à leilão
credenciado/leiloeiro DANIEL ELIAS GARCIA ocorreu na data 22l1ot2o2o às

pelo

09h,
oportunidade em que Íoram arrematados 16 (dezesseis) lotes dos 19 (dezenove) levados à
leilão

por Ílm, declaro que o leiláo ocorrido, obteve a arrecadaçáo total
de R$ 58.870,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e setenta reais), no tocante aos bens
arrematados, bem como o credenciado prestou todo assessoramento e utilizou sistema
informatizado da emissáo da nota fiscal eletrônica neste certame tt

§t ffi
ETÍ.tr8.-J

JOSÉ CA SOUZA DA SILVA

o
3

l

Diretor do DepartaÍhento de Compras e Licítações.,/
José Carlos S. da Silva

MatrÍcula ne 1497
Setor de Compras e

LlcitaçÕes
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É a Genae que Faz
Fone: 55 3554 2300 Âv. Ijuí, 1593 - CEP 98540-000 - M

Miraguaí/RS, 08 de janeiro de 2021 .

DECLARAÇÃO DE QUALTFtCAÇÃO TÉCNtCA
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PEDIDO DE CREDENCIÀMENTO

O (À) Senhor Danie]- Elias Garcia, (1eil,oeiro, na forma do

Decreto n." 21,.987/L9321 , com registro na Junta Comercial- do Estado

do Paraná sob o n." 20/31,6-L, identidade clvil n." 31,720L8, CPE/ME

n.". 9L0,L92.149-53, com endereço profissional na Rua Eêrnando

Àmaro, n". 60, sala 34, Alto Da Rua XV, Curitiba/PR, CEP: 80045-150,

e-mai1 contato@dglei loe s . com. br, Telefone: 0800-278-1 43L; (4f )

99192-8118, doravante denominado(a) LEILOEIRO (À), DECLÀRÀ, por este
ato juridico, ter interesse em se credenciar para o Chamamento n.o

0L/2021..

Dêcl-ara, ainda, ter prévia ciência e compreensão, em tempo

hábit e suficiente, do objeto, das cfáusulas e dos requisitos
constantes nestê instrumento de convocaÇâo, havendo anuência

intêgral às condições nele estabelecidas.
Decl-ara, ainda, que possui experiência profissional para

alienação, administraÇão ou depósito de bens.

Por ser verdade, firmo a Presente manifestação de

vontade.

união da vitória/PR, 11 d rço de 2021 .

Da,ríe7
Le i loeir Of icial /

/ 306
bli

r
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TERMO DE COMPROMISSO

O(A) Senhor Daniel Elias Garcia, (lei1oeiro, na forma do

Decreto n." 2l .981/1932t, com registro na Junta Comercial do Estado
do Paraná sob o n." 20/3L6-L, identidade civil n." 37'720L8, CPF/MF

n.o. 91,0.192. 149-53, com endereÇo profissional na Rua Eernando

Amaro, no. 60, sala 34, Alto Da Rua xV, Curitiba/pR, CEp: 80045-150,
e-mai.l- contatoGdgi-eiloes . com. br, Têlefone: 08O0-2'18-1 431-i (41)

99L92-87L8, sêlecionado para a formação de CADASTRO, d.oravante
denominado LEILOEIRO, firma o presente TERMO DE COMPROMISSO, perante
a SeleÇão Pública:

CIÁUSULA 1": Comprometo-me, caso demandado, a cumprir
rigorosamente com os ditames do edital de chamamento púb1ico ao qual
mê submeti, e a atuar de acordo com todos os precei_tos legais que

regem meu ofício, bem como para com as demais legislaçÕes aplicáveis.
CLÁUSULA 2a: Comprometo-me quando do exercício de minhas

funções, designadas mediante sortej.o, cumprir rigorosamente com

todas as medidas anticorrupÇão, tendo total ciência de que, quando

da execução da contratação a mim confiada, será vedado a mim e

evêntuais funcÍonários e prepostos l

a) promêter, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente púb]ico ou a quêm quer que seja, ou a

tercej-ra pessoa a e1e relacionada;
b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica

para celebrar o presente instrumento;
c) obter vantagem ou benefieio indevido, de modo fraudul_ento,

de modificaÇões ou prorrogaÇÕês sem autorização em Iei, no ato
convocatório da ficitação pública ou nos respectivos instrumêntos
contratuais;

d) de qualquer manei,ra fraudar a contrataçãoi assim como
reaf j.zar quaisquer ações ou omj,ssões que constituam prática i1ega]
ou de corrupÇão, nos termos da Lei n" L2.g46/20L3 e suas alteraÇões,

í

.CL Ur\i

FLu o

r.lo
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do Decrêto no B42O/20t5, ou de quaisguer outras lels ou regulamentos
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aplicáveis ("Iej-s AnticorrupÇão"), ainda que não relacionadas com a

contrataÇão. Ainda, Declaro, sob as penas da ]el que:

e) Tomei conhecimento da integra do Edital de Crêdênciamento

n" 0L/202L, e seus anexos, concordo Pl-enamente com seus termos e

atendo a todas as condições e exigências nele contidasi
f) Cumpro o disposto no xXxIII do art. 7" da Constituição

Federal;
c) Inexistem fatos que i-mpeçam 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.
CLÁUSULA 3': Assumo o compromisso de atuar nos leiJ-ões para

os guais for indicado.
CIÁUSULA 4": No desempenho de suas atribuiÇôes, se compromete

a atuar atendendo todos os requisitos desse Edital ê Ànexos'

CLÁSUSULA 5": Declaro que possuj- aptidão para o desempenho

da atividade, de forma compatíveI 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 credenciamento.

CLÁUSULA 6': Declaro que não possuo cargo ou função junto à

Administração Pública Municipal (Direta e lndireta), bem como não

tem parêntesco em l-inha reta, colateraf ou por af ini-dade com

servidores, e se compromete a declarar-se IMPEDÍDO caso incorra em

ta1 situaÇão.
CLÁUSUIA '1 ": Comprometo-me a vender os bens para os

interessados que apresêntarem a melhor proposta'

CLÁUSULAS':ParaexecuÇãodosserviçosobjetodesseedital-'
d.eclaro estar de acordo e quê cumprirás as obrigaÇÕes, bem como

manterá as condições exigidas durante toda a execuÇão do objeto'

CLÁUSULA9":Declaroquenáofuideclaradoinidôneopara
]icitar ou contratar com a AdministraÇão Pública e que nãÔ esto

I

Ç



ã oanier Garcia
1/ ,"rro"tro Público Oticiâl

impedido

e que me

de contratar
compromêto a

ou suspenso de contratar com a AdministraÇão,

comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade, firmo a presente manj-festaÇão de vontade.

União da Vitória/ PR março de 202I.

ficial,/sc
/ 306
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oncranaçÃo DE rNER:AESTRUTUR.À

o(A) Senhor Danief El-ias Garcí4, (feiloeiro, na forma do

Decreto n." 2L.98I/1932\, com registro na Junta Comercial do Estado

do Paraná sob o n." 20/3I6-L, identidade civif n." 3172OL8, CPEIMF

n.". 910,192.149-53, com endereço profissional na Rua Eernando

Amaro, no. 60, sala 34, Alto Da Rua xv, Curitiba/PR, CEP: 80045-150,

e-mail contatoGdgleiLoes . com. br, Tefefone: 0800-278-743L; (41)

99]-92-8778, considerando a sua sefeÇão para atuar nos 1eiIÕes

promovidos pel-a AdministraÇão Públ-ica Municipaf (Direta e Indireta) ,

dêcfara para fins de participaÇão no procedimento de credencj-amento

que possui condiÇões de oferecer instafaÇões, aparelhamento e

pessoal técnico adequados à execução contratual-, garantindo, no

mínimo, a sequinte estrutura:

1. Site próprio que possibilite não só a di-vu1gaÇão, como a

realizaÇão de a1J-enação pela internêt, inclusive com ofertas on-

line, bem como possibilite a venda direta e permita a visualização

de fotos dos bens ofertados, as caractexísticas dos bens, editais,
contados, etc.

2. Mecanismo que permita a realizaÇão da alienaÇão, com

recepÇão e estímuIo de lances em tempo "real", via internet, e

interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados

ef etron.icamente .

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 úl-tima oferta, observado o incrêmento mínimo

fixado para o bem.

5. Possibilidade quê a cada oferta, via internet ou

verbalmênte, seja o particiPante imediatamentê informado de se

recebimento segundo condições que Iançou.
C
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6. Possibil-idade de realízar a gravaÇão e registro do Leilão.

Por ser verdade, f j-rmo a presente manifestaÇão de vontade.

União da Vitória/PR, 11 março de 2021.
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