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Descrição  Taxa  Custo  Depreciação  Residual  Residual

Móveis e 
utensílios                             

Imóveis        
Total do   -     

Descrição   
   
                -   

Descrição   
   
               -        476.450 

Descrição   
  

CSLL a recolher   
COFINS a recolher    
PIS a recolher   
ISS a recolher   

   
   
  
      255.449 

Descrição   
IRRF a Recolher   
INSS a Recolher   

  
Contribuição Sindical   
Salários   
Provisão de Férias   

  
  
  

-

De acordo com as características supracitadas, as debêntures estão assim relacio-

Descrição   
Emissão de debêntures   
Remuneração de debêntures   

  
   10.697.175 

14) Patrimônio Líquido
Capital Social - 

-
nativas e sem valor nominal.
Reserva Legal – -

15) Resultado Operacional
-

Descrição (em reais)   
Receitas operacionais              974.600 

  
    Receita de Prestação de Serviços   
    (-) Custo de captação de recursos   
    (-) Custo de Prestação de Serviços   
    (-) COFINS   
    (-) PIS   
    (-) ISSQN CURITIBA   
    Crédito COFINS   
    Crédito PIS   
Despesas operacionais   

  
    Despesas com Pessoal   
Resultado operacional líquido           27.255  

16) Resultado Financeiro

 
Descrição (em reais)   

  
  

  Variação monetária ativa                  20  
  
   

  Outras    
  
   

  Descontos concedidos    
  
  
 601.054  

SENECA COMPANHIA SECURITIZADORA
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

SENECA COMPANHIA SECURITIZADORA

Opinião

explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião

de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 

17) Instrumentos Financeiros
-
-

ais de mercado, estando reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis 
considerando-se os critérios descritos no item 2. 

Caixa e equivalentes de caixa (nota 5): os saldos mantidos em contas correntes 

 são avaliados no momento inicial pelo valor 

os empréstimos com partes relacion-
adas estão considerados por seus valores de entrada, acrescido dos respectivos 
encargos incorridos.

-

Curitiba - PR, 23 de março de 2020.

Diretor Presidente Diretor Vice Presidente

___________________________________________________________________

D E C L A R A Ç Ã O

Pelo presente instrumento,  Malucelli Neto, brasileiro, empresário, divorciado, 
nascido em , portador da cédula de identidade  nº  
SESP PR, inscrito no CPF MF sob nº , residente e domiciliado a  
Rua Capitão  Franco,  AP , bairro Batel, na cidade de Curitiba, estado 
do Paraná, CEP , Diretor Presidente da SENECA COMPANHIA 
SECURITIZADORA, sociedade  de capital aberto, com sede na cidade 
de  Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Padre Anchieta, n 303, bairro Mercês, 
CEP , inscrita no MF sob , com seus atos 
constitutivos registrados na  Comercial do Estado do Paraná  
sob NIRE  DECLARA (i) ter revisto e discutido com os demais 
administradores da Companhia, concordando integralmente com as demonstrações 

 do período de  de  de ; e (ii)  concorda com as 
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia de  
de março de 2020.

Curitiba - PR,  de março de 2020
  Malucelli Neto 

Diretor Presidente
___________________________________________________________________

D E C L A R A Ç Ã O

Pelo presente instrumento Pietro Roderjan Malucelli, brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em , portador da cédula de identidade  nº 

 SESP PR e inscrito no CPF MF sob nº , residente e 
domiciliado a Rua Capitão  Franco,  AP , bairro Batel, na cidade de 
Curitiba, estado do Paraná, CEP , Diretor Vice-Presidente da SENECA 
COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade  de capital aberto, com sede 
na cidade de  Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Padre Anchieta, n 303, bairro 
Mercês, CEP , inscrita no MF sob , com seus 
atos constitutivos registrados na  Comercial do Estado do Paraná  
sob NIRE  DECLARA (i) ter revisto e discutido com os demais 
administradores da Companhia, concordando integralmente com as demonstrações 

 do período de  de  de ; e (ii)  concorda com as 
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia de  
de março de 2020.

Curitiba - PR,  de março de 2020.
Pietro Roderjan Malucelli 

Diretor Vice-Presidente

Principais assuntos de auditoria

e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 

auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

A emissão e colocação de títulos e valores mobiliários é uma das etapas da 

de debêntures. Essas emissões precisam ser devidamente registradas nos Órgãos 

para a nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram testes de análise de todos os 

creditórios, bem como, analisamos a remuneração das debêntures para a data base 

creditórios imobiliários, emissão e colocação de títulos e valores mobiliários, cessão e 

constante da carteira dos respectivos recebíveis pela gestão da companhia, visando 

a nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram testes de controles internos sobre o 

relatório do auditor

submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, com 

International Accounting Standards Board – IASB, e de acordo com as práticas 

determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações 

ou erro.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 

livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito de valores e divulgações apresentados nas demonstrações 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 

pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 

.
Audifactor Auditores Independentes 

S/S
Audifactor Auditores Independentes 

S/S

 Juliano dos Santos Machado - Sócio

CNPJ: 22.495.265/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO/EDITAL Nº 002/2020-SMMA

Processo Administrativo n° 01-035180/2020

O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE - SMMA da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURITIBA vem através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 17/2020, publicada em 20/03/2020, tornar 
público, a quem interessar possa que está PUBLICANDO o Edital 
de Chamamento Público em epígrafe, que objetiva Selecionar 
uma Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos para 
estabelecimento de Acordo Cooperação para execução e gestão do 

DATA, HORÁRIO, E LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 24/06/2020 às 10hs, no Auditório da Secretaria 

LOCAL DE OBTENÇÃO DO EDITAL: no banner – Chamamento 
Público nº 002/2020 – SMMA site 
conteudo/chamamentos-publicos-2020/3135
OUTRAS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas junto à Comissão 
Especial da SMMA, através dos telefones: (41) 3350-9261 ou 3313-
5746, nos e-mails  e/ou ereis@

Edélcio Marques Dos Reis
Presidente da CPL/SMMA

Portaria nº 17/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/EDITAL Nº. 006/2020-SMMA

(Processo Administrativo n°.  01-138419/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AM-BIENTE – SMMA da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURITIBA vem através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 60, publicada em 05/12/2019, tornar público, 
a quem interessar possa que fará realizar licitação na modalidade 
Concorrência Pública, visando à contratação de empresa para a execução 
de serviços de Suporte às Atividades do Zoológico Municipal de 
Curitiba, sito à Rua João Miqueletto, s/n, Alto Boqueirão, no Município 
de Curitiba, através dos seguintes serviços: Tratador de Animais, 
Cozinheiro (auxiliar), Jardineiro (auxiliar) e Encarregado.
DATA, HORÁRIO, E LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 22/06/2020 às 09h30min, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da SMMA, situada no Bloco “F” – Piso superior, 
na Av. Manoel Ribas nº 2727, Bairro: Mercês – Curitiba/Paraná.
LOCAL DE OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura (http://
www.curitiba.pr. gov.br), no banner – “Transparência”.
LOCAL DE OBTENÇÃO DO ANEXO VIII – Planilha de Custos 
e Formação do Preço, no site supracitado, na opção “Documentos da 
Licitação”.
OUTRAS INFORMAÇÕES: Poderá ser obtida junto a Comissão 
Permanente de Lici-tação da SMMA, através do telefone: (41) 3350-
9229, em horário comercial.
Curitiba, 18 de maio de 2020.

Célia Maria de Lara Tavares
Presidente da CPL/SMMA

Portaria nº 60/2019


