


 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 – Submódulos 1 e 3 

Bisetto, Goes, Mehl e Pirolo Sociedade de Advogados 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X  ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 – Submódulo 3 

Pigatto Caus & Melo Mano Advogados Associados 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apto ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(     ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 – Submódulo 3 

De Lima & Soares Sociedade de Advogados 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X  ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 – Submódulo 1 

Marco Aurélio Uliana - Sociedade Individual de Advocacia 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X  ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Lopes e Lopes Advocacia 

Motivação: Itens 4.2, 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.2 do Edital a apresentação dos documentos que compõe o pedido de 
credenciamento deve ser realizada nos originais ou cópias declaradas autênticas pelo responsável 
pela sociedade de advogados ou sociedade individual ou, quando cabível, por documento emitido 
pela internet.  
No presente caso, a Proponente apresentou cópias de  documentos sem, contudo, declarar que 
tais cópias são autênticas e conferem com o origina l em desconformidade com o Edital 
001/2019. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam eles na 
condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o Credenciamento. O 
referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade da Sociedade e dos 
Advogados, quanto na relação nominal a ser apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, 
empregados e associados. Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos 
artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho 
Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e 
§ 1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato Social 
junto a Seccional da OAB correspondente. A proponente apresentou na relação nominal advogados 
que prestarão os serviços, mas que não se encontram averbados no Contrato Social, em 
desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.  
A profissional Larissa Mielke não encontra-se averb ada, conforme certidão nº I-351121/19 
apresentada pela Proponente.  
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação das 
certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê 
nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do  Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF) exigidas, em desconformidade com o previsto n o Edital 001/2019.  
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos advogados é 
condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o Comunicado 01/2019, restou 
esclarecido o documento necessário para tal comprovação.  
A Sociedade em questão deixou de apresentar os refe ridos documentos, em desconformidade 
com o Edital 001/2019.  
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é condição 
essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 para cada 
espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida (cível/trabalhista) e para cada 
advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a Sociedade deixou de apresentar o 
número mínimo de termos de audiência para fins de definir sua capacidade técnica para a prestação 
dos serviços em desconformidade com o Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado resta a proponente regularizar:   
Dra. Aline Carolina Lopes: 1  (um) Termo de Audiênc ia de Conciliação;  
Dr. Marlon Sebastião Lopes: 2 (dois) Termos de Conc iliação Cível e 3 Termos de Instrução 
Cível;  
Dra. Larissa Mielke: 3 (três) Termos de Conciliação  Cível e 3 Termos de Instrução Cível para a 
profissional.  
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 

Comissão do Credenciamento 1/2019  



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Hilgenberg Consultores e Advogados Associados 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade 
da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser apresentada, as figuras 
jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. Considerando o disposto no item 
9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 
2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 
do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provimento 170/2016, os contratos de 
Associação devem ser averbados no Contrato Social junto a Seccional da OAB 
correspondente. A proponente apresentou na relação nominal advogados que prestarão os 
serviços, mas que não se encontram averbados no Contrato Social, em desconformidade com 
o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.  
Os profissionais Maristela Nascimento Ribas Gerling er, Gislaine do Rocio Rocha 
Simões da Silva e Diego de Mentzigen Gomes não enco ntram-se averbados na certidão 
I-352447/19 apresentada pela Proponente.  
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A proponente apresentou o Certificado de Regularida de do FGTS (CRF) sob nº 
2019092104115508247570, emitida em 05/10/2019 às 11 :11:42s, com validade até 
20/10/2019. O pedido foi apresentado em 01/11/2019,  portanto, vencida na data da 
propositura,  em desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.  
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Baroncini Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade 
da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser apresentada, as figuras 
jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. Considerando o disposto no item 
9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 
2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 
do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provimento 170/2016, os contratos de 
Associação devem ser averbados no Contrato Social junto a Seccional da OAB 
correspondente. A proponente apresentou na relação nominal advogados que prestarão os 
serviços, mas que não se encontram averbados no Contrato Social, em desconformidade com 
o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.  
O profissional Vagner Mezzadri não encontra-se aver bado na certidão I-353787/19 
apresentada pela Proponente.  
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Wilson Pereira & Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas 
deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para 
celebração e execução do contrato. A proponente deixou de apresentar as provas de 
regularidade dos Associados/Empregados em desconformidade com o previsto no edital 
001/2019. 
A proponente apresentou apenas as telas de consulta  de advogados indicados, 
extraídas do site da OAB/PR, mas que não tem o cond ão de certidão para fins de 
regularidade, devendo apresentar certidão específic a para tal finalidade para todos os 
indicados que prestarão os serviços.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade 
da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser apresentada, as figuras 
jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. Considerando o disposto no item 
9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 
2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 
do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provimento 170/2016, os contratos de 
Associação devem ser averbados no Contrato Social junto a Seccional da OAB 
correspondente. A proponente apresentou na relação nominal advogados que prestarão os 
serviços, mas que não se encontram averbados no Contrato Social, em desconformidade com 
o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.  
Os profissionais indicados Edson Luís Alves e Peter son André Alves não encontram-se 
averbados na Certidão nº I-355207/19. 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado, a proponente apres entou somente os termos de 
audiência exigidos para o profissional Peterson And ré Alves, que não encontra-se 
averbado perante a Sociedade, deixando de apresenta r 3 termos de audiências de 
Conciliação e 3 termos de Audiência de Instrução pa ra todos os demais profissionais 
indicados.  
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Roberto Cezar Pinto e Advogados Associados 

Motivação: Item 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado, resta a proponente  regularizar: 
Dr. Roberto Cezar Pinto: 3 termos de audiência de c onciliação para a modalidade 
Juizados Especiais Cíveis; 
Dra. Bruna 3 termos de audiência de Instrução para a modalidade Juizados Especiais 
Cíveis; 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Bin Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades 
Credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital para celebração e execução do contrato.  
A proponente deixou de apresentar as provas de regu laridade necessárias, através 
das respectivas certidões, dos Sócios, Associados e /ou empregados em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a 
Regularidade da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser 
apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. 
Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do 
Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 
1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato 
Social junto a Seccional da OAB correspondente.  
A proponente deixou de apresentar a relação nominal  de advogados que prestarão os 
serviços, não havendo possibilidade de inferir se e stão devidamente averbados no 
Contrato Social e quem efetivamente prestará o serv iço, em desconformidade com o 
previsto no Edital.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da prova de Inscrição no Cadastro 
Municipal da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento, o que também foi 
esclarecido através do Comunicado 01/2019. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que 
os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A proponente deixou de apresentar a prova de Inscri ção no Cadastro Municipal 
exigida, em desconformidade com o previsto no Edita l 001/2019. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos 
advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o 
Comunicado 01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal comprovação. A 
Sociedade em questão deixou de apresentar o referido documento, em desconformidade 
com o Edital 001/2019.  
A proponente deixou de apresentar a prova de certif icado digital válido para os 
profissionais constantes na certidão nº: I-351100/1 9. 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente 
caso a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins 
de definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 



 
 
Edital 001/2019. 
A proponente apresentou somente 4 termos de Concili ação Trabalhista em nome de 
Karla Scarati e um termo de Conciliação Trabalhista  em que consta partes e 
advogados ausentes, não se podendo aferir quem efet ivamente participou do ato. 
Além disso, não há previsão em Edital acerca da com provação da capacidade técnica 
por meio de atestados emitidos por clientes das Soc iedades Proponentes. Portanto, 
para fins de regularização, a Sociedade Proponente,  além de indicar expressamente 
os profissionais que irão prestar os serviços, conf orme acima já elucidado, deverá 
encaminhar 3 termos de audiência de Conciliação e 3  termos de audiência de 
Instrução para cada modalidade escolhida que optou e para cada advogado que 
indicar.  

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Barbieri Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Itens 4.1, 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.1 do Edital a apresentação do pedido de credenciamento constante no 
Anexo I é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê no item II e subitens, que 
os credenciados deverão pleitear o credenciamento para apenas um módulo, sem limitação de 
credenciamento em relação ao número de submódulos, devendo ainda indicar as modalidades 
exigidas no edital. A proponente deixou de indicar no Pedido de Credenciamento os 
Módulos/Submódulos que deseja prestar o serviço, em desconformidade com o previsto no edital 
001/2019. 
A proponente não indicou precisamente o Módulo e Su bmódulos que deseja atuar, devendo 
indicar precisamente quando da regularização.  
 
 Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam eles na 
condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o Credenciamento. O 
referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade da Sociedade e dos 
Advogados, quanto na relação nominal a ser apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, 
empregados e associados. Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos 
artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho 
Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e 
§ 1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato Social 
junto a Seccional da OAB correspondente. A proponente apresentou na relação nominal advogados 
que prestarão os serviços, mas que não se encontram averbados no Contrato Social, em 
desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie. 
Os advogados indicados que prestarão os serviços Cl áudio Henrique Muchuti Barreto e Letícia 
Lohana Faria Brunetti, não encontram-se averbados n a Certidão nº I-355124/19. 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é condição 
essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 para cada 
espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida (cível/trabalhista) e para cada 
advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a Sociedade deixou de apresentar o 
número mínimo de termos de audiência para fins de definir sua capacidade técnica para a prestação 
dos serviços em desconformidade com o Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado cabe a Proponente, para fins de regularização, apresentar: 
Dr. Alexandre Barbieri Neto: 1 (um) Termo de Concil iação Trabalhista; 
Dr. Cláudio Henrique Muchuti Barreto: 2 (dois) Term os de Conciliação Trabalhista, 3 (três) 
Termos de Instrução Trabalhista, 3 (três) Termos de  Conciliação Cível da Modalidade Juizado 
Especial Cível e 3 (três) Termos de Instrução Cível  da Modalidade Juizado Especial Cível; 
Dra. Letícia Lohana Faria Brunetti: 3 (três) Termos  de Conciliação Trabalhista, 3 (três) Termos 
de Instrução Trabalhista para a modalidade Trabalhi sta, 3 (três) Termos de Conciliação Cível 
da Modalidade Juizado Especial Cível e 3 (três) Ter mos de Instrução Cível da Modalidade 
Juizado Especial Cível;  
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 

Ruh, Küster & Ruh Advogados Associados 

Motivação: Itens 2.1, 4.1 e 4.4 

 
Conforme disposto nos itens 2.1 e 4.1 do Edital a apresentação do pedido de 
credenciamento constante no Anexo I é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, 
o Edital prevê no item II e subitens, que os credenciados deverão pleitear o credenciamento 
para apenas um módulo, sem limitação de credenciamento em relação ao número de 
submódulos, devendo ainda indicar as modalidades exigidas no edital. A proponente no 
Pedido de Credenciamento indicou os Módulos/Submódulos que deseja prestar o serviço, 
em desconformidade com o previsto no edital 001/2019. 
A proponente indicou os Módulos 01, 02 e 04 para at uação, devendo optar por apenas 
um módulo, conforme o Edital. 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente 
caso a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins 
de definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado cabe a Proponente, para fins de regularização, 
apresentar: 
Dr. Ricardo Ruh: 3 (três) Termos de Conciliação e 3  Termos de Instrução Cível para a 
modalidade Juizado Especial Cível. 
 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – Submódulo 3 

Lopes Sociedade Individual de Advocacia 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X  ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – Submódulo 3 

Pacífico Sociedade Individual de Advocacia 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X  ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3- Submódulo 4 

Marcos Loyola Sociedade Individual de Advocacia 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X  ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – Submódulo 3 

Brito e Piovezan Advogadas Associadas 

 
A análise documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019. 

 
 
(  X  ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 
 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 
 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Aracely de Souza Cossa – Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 

 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos 
advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o 
Comunicado 01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal comprovação. A 
Sociedade em questão deixou de apresentar o referido documento, em desconformidade 
com o Edital 001/2019.  
A Sociedade em questão deixou de apresentar o refer ido documento, apresentando 
somente o Termo de Titularidade de Certificado Digi tal de Pessoal Física, que não 
dispõe sobre a validade do referido certificado. 
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Inhance Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Itens 4.2 e 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.2 do Edital a apresentação dos documentos que compõe o pedido 
de credenciamento deve ser realizada nos originais ou cópias declaradas autênticas pelo 
responsável pela sociedade de advogados ou sociedade individual ou, quando cabível, por 
documento emitido pela internet.  
No presente caso, a Proponente apresentou cópias de  documentos sem, contudo, 
declarar que tais cópias são autênticas e conferem com o original em 
desconformidade com o Edital 001/2019. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A Proponente deixou de apresentar a) prova de regul aridade com INSS, através de 
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; b) prova 
de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tem po de Serviço (FGTS), mediante 
a apresentação do Certificado de Regularidade do FG TS (CRF) exigidas, em 
desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos 
advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o Comunicado 
01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal comprovação. A Sociedade em 
questão deixou de apresentar o referido documento, em desconformidade com o Edital 
001/2019.  
A Proponente deixou de apresentar quaisquer documen tos comprobatórios de 
certificado digital válido. 
 
 
 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Marcia Cristina Arlindo Manenti Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.1 

 
Conforme disposto no item 4.1 do Edital a apresentação do pedido de credenciamento 
constante no Anexo I é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê no 
item II e subitens, que os credenciados deverão pleitear o credenciamento para apenas um 
módulo, sem limitação de credenciamento em relação ao número de submódulos, devendo 
ainda indicar as modalidades exigidas no edital.  
A proponente indicou o Módulo 01 (GGML) - Curitiba,  Região Metropolitana e Litoral, 
em desconformidade com a sua região de atuação (Foz  do Iguaçu), em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019. 
 
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Marcelo R. Preve – Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, 
o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução 
contratual.  
A proponente deixou de apresentar prova de regulari dade com INSS exigida, através 
de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União em 
desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.  
 
 

 
 

(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Martinez E Martinez Advogados Associados 

Motivação: Item 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019.  
De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 
regularizar: 
DRº Haroldo – 3 (três) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRª Marizze - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRº Jorge - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 1 (um) termo de audiência de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRª Alba - 2 (dois) termos de audiências de conciliação da modalidade 2 (trabalhista). 
DRª Gesilda - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRª Maritzza - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências 
de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências 
de conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Santini, Oliveira & Zamarchi Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o Credenciamento. 
Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas deverão manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para celebração e execução do contrato. A 
proponente deixou de apresentar as provas de regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos 
Sócios, Associados/Empregados em desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
De acordo com o teor da certidão nº I-350939/19, em itida pela OAB/PR, os seguintes advogados 
não se encontram averbados: 
Natália Zimmer, Alexandre Cadete Martini, Alexsandr o Santin Martins, Henrique Castellani 
Vetorello, Felipe Sampaio Galvão Lima, Ivanclei Mas solo da Silva e Lucas Zimmer. 
Ainda, os advogados supramencionados deixaram de ap resentar certidão de prova de 
regularidade perante conselho seccional da OAB. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação das 
certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê 
nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A proponente deixou de 
apresentar os documentos de regularidade (Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) 
exigidas, em desconformidade com o previsto no Edital 001/2019).  
Certificado de Regularidade de nº 20190927032058966 04533, com validade 27/09/2019 a 
26/10/2019, obtido em 07/10/2019 15:22:25, apresent ado em protocolo de 30/10/2019 15:03, 
considera-se expirado para fins de certificação de regularidade. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos advogados é 
condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o Comunicado 01/2019, restou 
esclarecido o documento necessário para tal comprovação. A Sociedade em questão deixou de 
apresentar o referido documento, em desconformidade com o Edital 001/2019.  
Todos os advogados relacionados nominalmente para p restação dos serviços deixaram de 
apresentar certificado digital válido (tela Certisi gn). 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, mediante 
a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é condição essencial 
para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 para cada espécie de 
audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida (cível/trabalhista) e para cada advogado 
indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a Sociedade deixou de apresentar o número 
mínimo de termos de audiência para fins de definir sua capacidade técnica para a prestação dos 
serviços em desconformidade com o Edital 001/2019. 
Pela proponente, não foram apresentados atestados d e capacidade técnica para a modalidade 1 
(cíveis de juizados especiais) e para a modalidade 2 (trabalhistas) de nenhum dos advogados 
relacionados para prestação dos serviços. 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Galvão, Felberg, Carneiro e Gibikoski Advogados Associados 

Motivação: Item 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019.  
De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 
regularizar: 
DRº Fernando – 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências 
de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRº Igo - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRº Lucas - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 1 (um) termo de audiência de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 2 (dois) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRº Vitor - 1 (um) termo de audiência de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 2 (dois) termos de audiências de 
conciliação e 1 (um) termo de audiência de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Quadros, Draszewski & Sturmer Advogadas Associadas 

Motivação: Item 4.3  

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação 
das certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 
proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade (Prova de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) exigidas, em desconformidade com o previsto no 
Edital 001/2019).  
Certificado de Regularidade de nº 20190929045702529 44941, com validade 29/09/2019 a 
28/10/2019, obtido em 15/10/2019 16:18:03, apresent ado em protocolo de 31/10/2019 
09:53, considera-se expirado para fins de certifica ção de regularidade. 
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Moreli Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação 
das certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 
proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade (Prova de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) exigidas, em desconformidade com o previsto no 
Edital 001/2019).  
Certificado de Regularidade de nº 20190926024746853 28389, com validade 26/09/2019 a 
25/10/2019, obtido em 30/09/2019 10:55:21, apresent ado em protocolo de 01/11/2019 
11:28, considera-se expirado para fins de certifica ção de regularidade. 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019.  
Em análise aos termos de audiências apresentados, c onsiderando a modalidade 
escolhida (trabalhista), verificou-se que apenas o advogado Wagner Taporoski Moreli 
atendeu aos requisitos do item 4.4 do Edital.  
Ainda, os advogados indicados Fernando Roque de Oli veira, Helio Silvestre Mathias, 
Juliane Wilhelm dos Santos, Thiago Zilio Poleze e K arla Sbardella não apresentaram 
nenhum termo de audiência de conciliação, bem como nenhum de instrução, onde 
constem suas presenças como patronos em ata, ficand o a Proponente pendente de 
regularização, nos termos supramencionados. 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Prates & Rech Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação 
das certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 
proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade (Prova de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) exigidas, em desconformidade com o previsto no 
Edital 001/2019).  
Certificado de Regularidade de nº 20190930071644778 74793, com validade 30/09/2019 a 
29/10/2019, obtido em 18/10/2019 18:27:30, apresent ado em protocolo de 01/11/2019 
15:24, considera-se expirado para fins de certifica ção de regularidade. 
 
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Zarate & Kiechle Advocacia 

Motivação: Item 4.4 

 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a (s) modalidade (s) escolhida (s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado, aos advogados da sociedade proponente resta 
regularizar: 
DR° Jessica - 1 (Um) termo de audiência de instrução da modalidade cível e juizados 
especiais. 
DR° Pamela - 3 (três) Termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de 
audiências de instrução da modalidade trabalhista. 
DRº Pedro - 3 (três) Termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências 
de instrução da modalidade trabalhista; 2 (dois) Termos de audiências de conciliação e 
3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade cíveis e juizados especiais. 
 
 
 

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Garcia Miranda & Ghellere Advogados Associados  

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da prova de Inscrição no Cadastro 
Municipal da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento, o que também foi 
esclarecido através do Comunicado 01/2019. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que 
os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A proponente deixou de apresentar a 
prova de Inscrição no Cadastro Municipal exigida, em desconformidade com o previsto no 
Edital 001/2019. 
Proponente deixou de apresentar prova de inscrição Municipal. 
 
 

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 

 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Bosi & Reis Advogados Associados 

Motivação: Item 4.4 

 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a (s) modalidade (s) escolhida (s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
 
De acordo com o supramencionado, aos advogados da sociedade proponente resta 
regularizar: 
 
DR° Mauricio - 3 (três) Termos de audiências de conciliação e 1 (um) termo de audiência 
de instrução da modalidade cíveis e juizados especiais; 3 (três) termo de audiência de 
instrução e 1 (um) Termos de audiências de conciliação da modalidade Trabalhista. 
 
DR° Marcus - 1 (um) Termo de audiência de conciliação e 2 (dois) termo de audiência de 
instrução da modalidade cíveis e juizados especiais ;1 (um) Termos de audiência de 
conciliação e 1 (um) termos de audiência de instrução da modalidade trabalhista. 
 
 

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 

 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Alecxandro Manfredini Schwartz e Advogados Associados 

Motivação: Item 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 

Conforme disposto no item 4.1 do Edital a apresentação do pedido de credenciamento é 
condição essencial para o Credenciamento, cujo modelo foi disponibilizado no Anexo I do 
Edital. A proponente deixou de apresentar o Pedido de Credenciamento em desconformidade 
com o previsto no edital 001/2019. 
Não apresentou o anexo I com o pedido de credenciamento. 
Conforme disposto no item 4.1 do Edital a apresentação do pedido de credenciamento 
constante no Anexo I é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê no 
item II e subitens, que os credenciados deverão pleitear o credenciamento para apenas um 
módulo, sem limitação de credenciamento em relação ao número de submódulos, devendo 
ainda indicar as modalidades exigidas no edital. A proponente deixou de indicar no Pedido de 
Credenciamento os Módulos/Submódulos que deseja prestar o serviço e/ou os indicou de 
modo incorreto, em desconformidade com o previsto no edital 001/2019. 
Não apresentou a indicação de Módulos e Submodelos. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas 
deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para 
celebração e execução do contrato. A proponente deixou de apresentar as provas de 
regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos Sócios, Associados/Empregados em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019. 
A Proponente deixou de apresentar a regularidade do Doutor Marcelo Antonio 
Stephanus na Certidão da OAB número Nº I-354524/19, e no Contrato Social. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade 
da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser apresentada, as figuras 
jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. Considerando o disposto no item 
9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 
2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 
do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provimento 170/2016, os contratos de 
Associação devem ser averbados no Contrato Social junto a Seccional da OAB 
correspondente. A proponente apresentou na relação nominal advogados que prestarão os 
serviços, mas que não se encontram averbados no Contrato Social, em desconformidade com 
o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.  
A Proponente deixou de apresentar a relação dos sócios que irão prestar os serviços.  
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 
proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade (prova de regularidade com 
INSS, através de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
Prova de Regularidade perante a Fazenda do Estado do Paraná, mediante apresentação da 
certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual); (Prova de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)) exigidas, em desconformidade com o previsto 
no Edital 001/2019. 



 
 
 A Proponente apresentou apenas a certidão negativa de débitos tributários e de dívida 
ativa estadual. 
Deixando ausente todas as provas de regularidades. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da prova de Inscrição no Cadastro 
Municipal da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento, o que também foi 
esclarecido através do Comunicado 01/2019. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os 
credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, 
inclusive, durante a futura execução contratual. A proponente deixou de apresentar a prova de 
Inscrição no Cadastro Municipal exigida, em desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.
A Proponente não apresentou Prova de inscrição no Cadastro Municipal. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos 
advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o Comunicado 
01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal comprovação. A Sociedade em 
questão deixou de apresentar o referido documento, em desconformidade com o Edital 001/2019. 
A Proponente não apresentou Prova de Certificado digital Valido. 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a (s) modalidade (s) escolhida (s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
 
De acordo com o supramencionado, aos advogados da sociedade proponente resta 
regularizar: 
 
DR° Aline - 1 (um) Termo de audiência de instrução da modalidade Trabalhista. 
 
 
 

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 

 
 



Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Machado , Dahlem & Cruz e Souza Advogados Associados 

Motivação: Item 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas 
deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para 
celebração e execução do contrato. A proponente deixou de apresentar as provas de 
regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos Sócios, Associados/Empregados em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
A Proponente deixou de apresentar a regularidade do Doutor Altair Aparecido dos Santos 
na Certidão da OAB número Nº I-354498/19 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos 
advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o Comunicado 
01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal comprovação. A Sociedade em 
questão deixou de apresentar o referido documento, em desconformidade com o Edital 001/2019. 
A Proponente não apresentou Prova de Certificado digital Valido 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a (s) modalidade (s) escolhida (s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 
para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a 
Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de definir 
sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o Edital 
001/2019. 
De acordo com o supramencionado, aos advogados da sociedade proponente resta 
regularizar: 
DR° Mauro - 3 (três) termos de audiências de instrução e 3 (três) Termos de audiências 
de conciliação da modalidade Trabalhista. 
DR° Caetano - 3 (três) Termos de audiências de conciliação e 3 (três) termo de audiência 
de instrução da modalidade cíveis e juizados especiais. 
DR° Paulo – 1 (um) termo de audiência de instrução da modalidade cíveis e juizados 
especiais ;3 (três) Termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências 
de instrução da modalidade trabalhista. 
DR° Altair - 3 (três) Termos de audiência de conciliação e 3 (três) termos de audiência de 
instrução da modalidade trabalhista. 
 
 

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 



Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Samways, Viana & Advogados Associados  

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas 
deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para 
celebração e execução do contrato. A proponente deixou de apresentar as provas de 
regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos Sócios, Associados/Empregados em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
A Proponente deixou de apresentar a regularidade do Doutor Gabriel Costa Sodre da 
Silva na Certidão da OAB número Nº I-351673/19 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 
proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade (prova de regularidade com 
INSS, através de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
Prova de Regularidade perante a Fazenda do Estado do Paraná, mediante apresentação da 
certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual); (Prova de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)) exigidas, em desconformidade com o previsto no 
Edital 001/2019.  
Certificado de Regularidade de nº 2019092704173224140037, com validade 27/09/2019 a 
26/10/2019, obtido em 11/10/2019 as 17:17:34 apresentado em protocolo de 06/11/2019 as 
15:18, considera-se expirado para fins de certificação de regularidade. 
 
 
 
 
 

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Rocha Daltoé & Amorim Advogados Associados 

Motivação: Item 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019.  
De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 
regularizar: 
DRº André – 1 (um) termo de audiência de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRª Sara - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
 
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Gregório & Gregório Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o Credenciamento. 
Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas deverão manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para celebração e execução do contrato. A 
proponente deixou de apresentar as provas de regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos 
Sócios, Associados/Empregados em desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
De acordo com o teor da certidão nº I-353167/19, em itida pela OAB/PR, os seguintes advogados 
Rafael Pereira de Araújo Nascimento e Valdecir Romã o Júnior não se encontram averbados 
junto à Proponente. 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso 
a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019.  
De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 
regularizar: 
DRº Alexandre – 1 (um) termo de audiência de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRº Juliano - 1 (um) termo de audiência de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados 
especiais); - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRº Rafael - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais). 
DRº Valdecir - 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 1 (um) termo de audiência de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Oliveira, Soares & Veloso Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.2 e 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.2 do Edital a apresentação dos documentos que compõe o 
pedido de credenciamento deve ser realizada nos originais ou cópias declaradas autênticas 
pelo responsável pela sociedade de advogados ou sociedade individual ou, quando cabível, 
por documento emitido pela internet. No presente caso, a Proponente apresentou cópias de 
documentos sem, contudo, declarar que tais cópias são autênticas e conferem com o original 
em desconformidade com o Edital 001/2019. 
Inexiste no pedido de credenciamento da Proponente declaração de autenticidade das 
cópias, bem como, as mesmas não se encontram autent icadas, nos moldes do art. 425, 
CPC. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da prova de Inscrição no Cadastro 
Municipal da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento, o que também foi 
esclarecido através do Comunicado 01/2019. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que 
os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A proponente deixou de apresentar a 
prova de Inscrição no Cadastro Municipal exigida, em desconformidade com o previsto no 
Edital 001/2019. 
Pela Proponente, apresentada certidão de tributos m unicipais, que embora comprove 
inscrição no cadastro municipal, demonstra teor pos itivo, o que inviabilizaria a 
possibilidade de emissão de nota para futuro fatura mento de serviços, devendo, a 
Proponente, regularizar a devida situação. 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Motter & Kronbauer Sociedade de Advogados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o Credenciamento. 
Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas deverão manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para celebração e execução do contrato. A 
proponente deixou de apresentar as provas de regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos 
Sócios, Associados/Empregados em desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
De acordo com o teor da certidão nº I-353004/19, em itida pela OAB/PR, os advogados Lucas 
André Alves de Mello e a advogada Sabrina Rodrigues  dos Santos não se encontram averbados 
junto a sociedade Proponente. 
Ainda, todos os advogados relacionados pela Propone nte deixaram de apresentar certidão de 
prova de regularidade perante conselho seccional da  OAB. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação das 
certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê 
nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A proponente deixou de 
apresentar os documentos de regularidade (Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) 
exigidas, em desconformidade com o previsto no Edital 001/2019).  
Certificado de Regularidade de nº 20190930035959896 86914, com validade 30/09/2019 a 
29/10/2019, obtido em 22/10/2019 10:59:35, apresent ado em protocolo de 07/11/2019 10:01, 
considera-se expirado para fins de certificação de regularidade. 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos advogados é 
condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o Comunicado 01/2019, restou 
esclarecido o documento necessário para tal comprovação. A Sociedade em questão deixou de 
apresentar o referido documento, em desconformidade com o Edital 001/2019.  
Todos os advogados relacionados nominalmente para p restação dos serviços deixaram de 
apresentar certificado digital válido (tela Certisi gn). 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, mediante 
a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é condição essencial 
para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 para cada espécie de 
audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida (cível/trabalhista) e para cada advogado 
indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a Sociedade deixou de apresentar o número 
mínimo de termos de audiência para fins de definir sua capacidade técnica para a prestação dos 
serviços em desconformidade com o Edital 001/2019.  
De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta regularizar: 
DRº Paulo – 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução 
da modalidade 2 (trabalhista). 
DRª Roseli - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução 
da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
DRº Lucas - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução 
da modalidade 2 (trabalhista). 
DRª Sabrina - 1 (um) termo de audiência de conciliação da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais);  
- 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da 
modalidade 2 (trabalhista). 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Fantinel & Aires Advogados Associados 

Motivação: Item 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 
para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a 
Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de definir 
sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o Edital 
001/2019. 
De acordo com o supramencionado a Proponente resta regularizar para fins de 
comprovar a capacidade técnica: 
 
Dr. Hilário Antônio Fantinel Júnior: 2 (dois) termo s de audiência de Conciliação 
trabalhista e 3 (três) termos de audiência de Instr ução trabalhista para a modalidade 
trabalhista, bem como 3 (três) termos de audiência de conciliação cível e 3 (três) 
termos de audiência de instrução cível para a modal idade juizados especiais cíveis; 
 
Dr. João Paulo Miotto Aires: 1 (um) termo de concil iação trabalhista e 1 (um) termo de 
instrução trabalhista para a modalidade trabalhista , bem como 1(um) termo de 
conciliação cível e 1 termo de Instrução cível para  a modalidade juizados especiais 
cíveis. 
 
Dra. Isabele Pedroso da Rosa: 3 (três) termos de au diência de Conciliação trabalhista 
e 3 (três) termos de audiência de Instrução trabalh ista para a modalidade trabalhista, 
bem como 2 (dois) termos de audiência de conciliaçã o cível e 2 (dois) termos de 
audiência de instrução cível para a modalidade juiz ados especiais cíveis; 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Robson F.B.Sousa - Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam eles 
na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade 
da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser apresentada, as figuras 
jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. Considerando o disposto no item 9.3 
do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do 
Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do 
Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provimento 170/2016, os contratos de 
Associação devem ser averbados no Contrato Social junto a Seccional da OAB 
correspondente. A proponente apresentou na relação nominal advogados que prestarão os 
serviços, mas que não se encontram averbados no Contrato Social, em desconformidade com 
o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.  
 
O profissional Renato Pedro de Sousa indicado pela proponente não encontra-se 
averbado no Contrato Social, conforme se extrai da certidão de nº I-353367/19.  
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 
para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a 
Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de definir 
sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o Edital 
001/2019. 
De acordo com o supramencionado, caso venha a regul arizar a situação de averbação 
a Proponente deverá regularizar: 
Dr. Renato Pedro de Sousa: 1 (um) termo de audiênci a de Instrução para a Modalidade 
Cível e 3(três) termos de Conciliação trabalhista e  3 (três) termos de Instrução 
trabalhista para a Trabalhista. 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Mazzochin Advogados Associados 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação 
das certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 
proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade (Prova de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) exigidas, em desconformidade com o previsto no 
Edital 001/2019).  
Certificado de Regularidade de nº 20190929024311483 39249, com validade 29/09/2019 a 
28/10/2019, obtido em 07/10/2019 14:17:57, apresent ado em protocolo de 08/11/2019 
10:04, considera-se expirado para fins de certifica ção de regularidade. 
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Duarte Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, 
o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução 
contratual.  
A Proponente, apesar e ter juntados declaração de s ua contadora, deixou de 
apresentar a Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certific ado de Regularidade do FGTS 
(CRF) em desconformidade com o previsto no Edital 0 01/2019. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da prova de Inscrição no Cadastro 
Municipal da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento, o que também foi 
esclarecido através do Comunicado 01/2019. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que 
os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A Proponente deixou de apresentar a prova de Inscri ção no Cadastro Municipal 
exigida, em desconformidade com o previsto no Edita l 001/2019. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos 
advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o 
Comunicado 01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal comprovação.  
A Sociedade em questão deixou de apresentar o refer ido documento, apresentando 
somente o Termo de Titularidade de Certificado Digi tal de Pessoal Física, que não 
dispõe sobre a validade do referido certificado. 
  
 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Camarão & Kanieski Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a 
Regularidade da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser 
apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. 
Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do 
Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 
1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato 
Social junto a Seccional da OAB correspondente. A proponente apresentou na relação 
nominal advogados que prestarão os serviços, mas que não se encontram averbados no 
Contrato Social, em desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a 
espécie.  
Os profissionais indicados Claudio Henrique Camarão  e Eduardo Henrique Bloot 
Parente não encontram-se averbados no Contrato Soci al e na Certidão nº I-355001/19 
apresentada.  
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente 
caso a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins 
de definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado e, levando em conta que houve opção pelas duas 
modalidades de atuação, resta a Proponente regularizar: 
Dr. Claudio Henrique Camarão: caso venha a regulari zar sua situação na sociedade, 2 
(dois) Termos de Instrução Trabalhista e 2 (dois) T ermos de Instrução Cível; 
Dr. Guilherme Augusto Camarão: 3 (três) Termos de C onciliação Trabalhista, 3 (três) 
Termos de Instrução Trabalhista, 3 (três) Termos de  Conciliação Cível, 2 (dois) Termos 
de Instrução Cível; 
Dr. Eduardo Henrique Bloot Parente: caso venha a re gularizar sua situação na 
sociedade, 3 (três) Termos de Conciliação Trabalhis ta, 3 (três) Termos de Conciliação 
Cível, 2 (dois) Termos de Instrução Cível. 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Fonseca Advogados Associados 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a 
Regularidade da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser 
apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. 
Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do 
Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 
1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato 
Social junto a Seccional da OAB correspondente. A proponente apresentou na relação 
nominal advogados que prestarão os serviços, mas que não se encontram averbados no 
Contrato Social, em desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a 
espécie.  
 
Dos profissionais indicados a advogada Laryssa Fern anda Zanato Gonçalves não 
encontra-se averbada no Contrato Social, conforme c onsta na Certidão nº I354699/19 
apresentada.  
 
 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Jardel de Souza Bergmann - Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades 
Credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital para celebração e execução do contrato.  
A Proponente deixou de apresentar as provas de regu laridade do Sócio Individual 
Jardel de Souza Bergmann, apresentando somente Tela  de Consulta de Advogados, 
que não tem efeito de certidão para fins de regular idade, em desconformidade com o 
previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação 
das certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, 
o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução 
contratual.  
A Proponente apresentou Certificado de Regularidade  do FGTS (CRF) emitido em 
08/10/2019, às 16:00:02, sob nº 2019100815115041726 140, expirada, com validade até 
06/11/2019 e o pedido de Credenciamento ocorreu em 08/11/2019, em 
desconformidade com o previsto no Edital 001/2019. 
 
 
 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Jussimar Link - Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades 
Credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital para celebração e execução do contrato.  
A Proponente deixou de apresentar as provas de regu laridade do Sócio Individual 
Jussimar Link, apresentando somente Tela de Consult a de Advogados, que não tem 
efeito de certidão para fins de regularidade, em de sconformidade com o previsto no 
edital 001/2019.  
 
 
 
 

 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Antonio Lu - Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a 
Regularidade da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser 
apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. 
Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do 
Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 
1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato 
Social junto a Seccional da OAB correspondente. A proponente apresentou na relação 
nominal advogados que prestarão os serviços, mas que não se encontram averbados no 
Contrato Social, em desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a 
espécie.  
Dos profissionais indicados na relação para prestar  o serviço os advogados Antonio 
Lu Filho, Carlos Eduardo Bleil, Claudia Terezinha G uergolet, Danielle Bittencourt 
Beller e Isabel Cristina Bleil, não encontram-se av erbado(a)s no Contrato Social, 
conforme consta na Certidão nº I-355057/19 apresent ada.  
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 
3 para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente 
caso a Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins 
de definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 
Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado e, levando em conta que houve opção pelas duas 
modalidades de atuação, resta a Proponente regularizar: 
Dr. Antonio Lu Filho: caso venha a regularizar sua situação na sociedade, 3 (três) 
Termos de Conciliação Cível; 
Dr. Carlos Eduardo Bleil: caso venha a regularizar sua situação na sociedade, 3 (três) 
Termos de Conciliação Cível, 3 (três) Termos de Ins trução Cível; 
Dra. Claudia Terezinha Guergolet: caso venha a regu larizar sua situação na 
sociedade, 3 (três) Termos de Conciliação Cível, 2 (dois) Termos de Instrução Cível.  
Dra. Danielle Bittencourt Beller: caso venha a regu larizar sua situação na sociedade, 3 
(três) Termos de Conciliação Cível, 3 (três) Termos  de Instrução Cível; 
Dra. Isabel Cristina Bleil: caso venha a regulariza r sua situação na sociedade, 2 (dois) 
Termos de Conciliação Cível, 3 (três) Termos de Ins trução Cível. 
 
 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019  



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 

Armando R. de Souza – Sociedade Individual  de Advocacia 

Motivação: Item 4.3 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades 
Credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital para celebração e execução do contrato.  
A Proponente deixou de apresentar prova de regulari dade necessária do Sócio 
constante na certidão nº I-350428/19 em desconformi dade com o previsto no edital 
001/2019.  
 

 
(     ) Apto ao Credenciamento 
 
(     ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 


