


 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MODULO 4 - SUBMODULO 01 

Testa, Garcia, Marques & 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 Credencia mento 1/2019  
 



 

 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULO 04 

Veloso de Mendonça Advogados Associados 

 

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 Credencia mento 1/2019  
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULO 01 e 03  

Everton Santana Alves 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 4 - SUBMÓDULOS 02 E 0 3 

Rigon & Freitas 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 Credenciamen to 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1 

DARE 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 
regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos Sócios, Associados/Empregados em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
A Proponente deixou de apresentar Certidão emitida pela OAB, na qual consta a 
regularidade da Sociedade Individual. Ainda, a Prop onente, deixou de apresentar a 
certidão de regularidade do Advogado emitida pela O AB, apresentando, tão somente, a 
tela de consulta que não tem teor de certidão da re gularidade.  
 
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 apresentou telas do certificado digita l, mas que não possui a validade do 
certificado. Portanto, impossib ilitada a esta comissão a análise quanto a validade  da 
assinatura digital válida. 
 
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 não apresentou relação com a indicação  dos profissionais que prestarão 
os serviços, devendo fazê-lo, especificamente, aind a que indicando somente o seu 
nome.  
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1  

Bruno Sacani Sobrinho & Advogados Associados 

Motivação: Item 4.3 e 4.4 

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 tela comprovando certificado  digital válido (tela Certisign). 
 
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:  
Dr. Bruno Montenegro Sacani: 1 (um) termo de audiên cia de conciliação e 2 (dois) 
termos de audiências de instrução da modalidade 1 ( cíveis e juizados especiais).  
Dr. Bruno Sacani Sobrinho: 3 (três) termos de audiê ncias de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade 1 ( cíveis e juizados especiais).  
Dra. Flaviane Farinhas dos Santos: 1 (um) termo de audiência de conciliação e 1 (um) 
termo de audiência de instrução da modalidade 1 (cí veis 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 4 – SUBMÓDULO 5  

Antonio Clovis Garcia - Sociedade individual de Advocacia 

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 Inscri ção no Cadastro Municipal exigida, 
em desconformidade com o previsto no Edital 001/201 9. 

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

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



Análise Documental 

 

SOCIEDADE PROPONENTE

Neris Sociedade Individual de Advocacia

 
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
as provas de regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos Sócios, 
Associados/Empregados em desconformidade com o previsto no edital 001/2019. 

O Advogado relacionado pela Proponente deixo
de regularidade perante conselho seccional da OAB.

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: 
do Regulamento Geral da OAB; 
Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e 
7º, inciso I e § 1º do Provimento 1
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 de
e na legislação aplicável a espécie. 
Individual, deixou de indicar relação com a indicaç ão dos profissionais que 
prestarão o serviço, devendo fazê

Conforme disposto no item 4.2 do Edital a apresentação d
pedido de credenciamento devem ser 
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, declar
e conferem com o original em desconformidade com o 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 4 - SUBMÓDULO 01 

Neris Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: 4.2 e 4.3 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de 
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 
s deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

lebração 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. 

O Advogado relacionado pela Proponente deixo u de apresentar certidão de prova 
de regularidade perante conselho seccional da OAB.  

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 

enciamento. 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. 

no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: 
do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho 

5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e 
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, apesar de ser uma Sociedade 
Individual, deixou de indicar relação com a indicaç ão dos profissionais que 
prestarão o serviço, devendo fazê -lo para regularização docume ntal.

Conforme disposto no item 4.2 do Edital a apresentação dos documentos 
pedido de credenciamento devem ser apresentados nos originais ou cópias declaradas 
autênticas pelo responsável pela sociedade de advogados ou sociedade individual ou, 

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.

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019  

 

Credenciamento 1/2019  

01 E 3 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de 
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 
s deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

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.  

u de apresentar certidão de prova 

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 

enciamento. 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. 

no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 
8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho 

5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 
70/2016, 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 

sconformidade com o previsto no Edital 
A Proponente, apesar de ser uma Sociedade 

Individual, deixou de indicar relação com a indicaç ão dos profissionais que 
ntal.  

os documentos que compõe o 
nos originais ou cópias declaradas 

autênticas pelo responsável pela sociedade de advogados ou sociedade individual ou, 
documento emitido pela internet. No presente caso, a Proponente 

ar que tais cópias são autênticas 
e conferem com o original em desconformidade com o Edital 001/2019. 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULOS 1,3 E 4  

Mariana Benini Souto – 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 
regularidade necessárias da Sociedade e/ou dos Sócios, Associados/Empregados em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
O (a) advogado (a) relacionado (a) pela Proponente deixou de apresentar certidão de 
prova de regularidade perante conselho seccional da  OAB.  
 

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

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
Análise Documental 

SOCIEDADE PROPONENTE

Vera Augusta Moraes Xavier da Silva & Advogados Associados

 
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 tocan
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: 
Regulamento Geral da OAB; b)
OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; 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.  
De acordo com o teor da certidão Nº I
Lucas Vinicius Mazzeo de Oliveira não se encontra a verbado junto à sociedade, bem 
como não consta o mesmo nos atos constitutivos.
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
com efeito de negativa da Sociedade é cond
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que 
habilitação e qualificação exigidas 
proponente deixou de comprovar a sua 
por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF) válida, conforme abaixo exposto, 
001/2019.  
A Proponente apresentou 
2019092003582213340700, com v
as 16:01:00. Ent retanto, como o pedido de cr
21/10/2019 as 15:11, considera
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 audiên
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
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:  
Drª Vera : 1 (um) termo de audiência de concilia
instrução para a modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); 
conciliação para a modalidade 2 (trabalhista).
Drº Fernando  - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de a
de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais).

Análise Documental – Credenciamento 1/2019

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1

Vera Augusta Moraes Xavier da Silva & 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 tocan
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: 

b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e 

1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato 
cial 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 

De acordo com o teor da certidão Nº I -351459/19, emitida pela OAB/PR, o advogado 
Lucas Vinicius Mazzeo de Oliveira não se encontra a verbado junto à sociedade, bem 
como não consta o mesmo nos atos constitutivos.  

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
com efeito de negativa 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

comprovar a sua Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 

conforme abaixo exposto, em desconformidade com o previsto no Edital 

A Proponente apresentou Certificado de Regularidade do FGTS sob 
, com v alidade 20/09/2019 a 19/10/2019, obtido em 07/10/20 19 

retanto, como o pedido de cr edenciamento ocorreu em data de
21/10/2019 as 15:11, considera -se o FGTS expirad o para fins de c

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 audiên
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
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 

1 (um) termo de audiência de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
a modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); 2 (dois) termo

a modalidade 2 (trabalhista). 
3 (três) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de a

de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais). 

 

Credenciamento 1/2019  

SUBMÓDULO 1 

Vera Augusta Moraes Xavier da Silva & Advogados Associados 

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 

8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
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 
cial 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 

351459/19, emitida pela OAB/PR, o advogado 
Lucas Vinicius Mazzeo de Oliveira não se encontra a verbado junto à sociedade, bem 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
ição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 

os credenciados deverão manter todas as condições de 
no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 

Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 

em desconformidade com o previsto no Edital 

do FGTS sob nº 
alidade 20/09/2019 a 19/10/2019, obtido em 07/10/20 19 

edenciamento ocorreu em data de  
o para fins de c omprovação de 

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 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 

ção e 2 (dois) termos de audiências de 
2 (dois) termos de audiências de 

3 (três) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências 



 
Drº Thiago  - 2 (dois) termos de audiências de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados 
especiais). 
Drº Lucas  - 1 (um) termo de audiência 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
 

2 (dois) termos de audiências de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados 

1 (um) termo de audiência de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
instrução da modalidade 2 (trabalhista). 

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

Para Regularização documental 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019  

 

2 (dois) termos de audiências de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados 

1 (um) termo de audiência de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – Submódulos   

Adriana Mudenuti de Souza 

Motivação: Item 1.1 

 
Conforme disposto na descrição de abertura e no item 1.1 do Edital 001/2019 o 
credenciamento foi oportunizado para Sociedades de Advogados e Sociedades 
Individuais/Unipessoal de advocacia, motivo pelo qual resta impossibilitada a presente 
proposição para advogados (a)s autônomo (a)s, ou seja, pessoa física. 
A Proponente, no ato do pedido de credenciamento, a inda não estava com a Sociedade 
formalizada e averbada junto a Seccional da OAB/PR,  motivo pelo qual deverá 
apresentar novo pedido de credenciamento, caso tenh a interesse, não sendo o 
presente caso de regularização documental.  
 

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

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 04 – SUBMÓDULO 01 

Karine Pedlowski Sociedade Individual de Advocacia 

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 Inscri ção no Cadastro Municipal exigida, 
em desconformidade com o previsto no Edital 001/201 9. 
 
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 comprovar a sua Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF) válido, conforme abaixo exposto, em desconformidade com o previsto no Edital 
001/2019..  
A Proponente apresentou Certificado de Regularidade  do FGTS sob nº 
2019091005315269307901, com validade 10/09/2019 a 0 9/10/2019, obtido em 27/09/2019 
11:48:20. Entretanto, como o pedido de credenciamen to ocorreu em data de de 
22/10/2019 13:41, considerando-se a regularidade do  FGTS expirada para fins de 
comprovação.  
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 3 

Advocacia Abrunhoza, Sanches & Santos 

Motivação: Itens 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 Edson  – 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais). 
Drº Julio  - 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais). 
Drª Jenifer  - 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (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 4 – SUBMÓDULO 1 

Marcus Zompero 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.  
De acordo com o teor da certidão Nº I-350908/19, em itida pela OAB/PR, os seguintes advogados, 
indicados pela Proponente para a prestação do servi ço, não se encontram averbados no 
Contrato Social: Álvaro Alves Ribeiro de Souza, Eds on Gonçalves de Mello Junior e Maurício 
Alexandre Ogawa. 
 
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.  
Pela proponente foram apresentados os contratos rel acionados a contratação do serviço de 
certificado digital, mas que não contém a validade dos respectivos certificados. Portanto, resta 
a Sociedade regularizar o presente item, nos termos  estabelecidos pelo Edital 01/2019. 
 
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, aos advogados da s ociedade proponente resta regularizar: 
Drº Marcus  – 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 Edson: caso este advogado venha a ser regulariz ado na Sociedade deverá apresentar: 1 
(um) termo de audiência de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); 1 (um) termo de 
audiência 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 4 – Submódulos 1, 3 e  4 

Nunes & Santos Advogados Associados 

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 devem ser apresentados 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 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.  
De acordo com o teor da certidão Nº I-352092/19, em itida pela OAB/PR, os seguintes 
advogados não se encontram averbados: Valéria Barbo za da Silva, Karoline Antunes e 
José Antonio Marques. 
 
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 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).  
A Proponente apresentou Certificado de Regularidade  sob nº 2019092303584535339472, 
com validade de 23/09/2019 a 22/10/2019, obtido em 30/09/2019 10:06:18, porém, na data 
da apresentação do pedido de credenciamento, atravé s do protocolo datado de 
28/10/2019 às 09:21, o mesmo 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.  
Os seguintes advogados da Proponente, relacionados nominalmente para prestação 
dos serviços, deixaram de apresentar certificado di gital válido (tela Certisign): 
Douglas Moreira Nunes, Emerson Carlos dos Santos, V aléria Barboza da Silva, Karoline 
Antunes e José Antonio Marques. 
 
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: 
Dr. Douglas Moreira Nunes:  3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos 
de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
Dr. Emerson Carlos dos Santos: 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais). 
Dra. Valéria Barboza da Silva: caso esta profissional venha a ser regularizada na 
Sociedade, deverá juntar 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. Karoline Antunes da Costa:  caso esta profissional venha a ser regularizada na 
Sociedade, deverá juntar 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). 
Dr. José Antonio Marques: caso este profissional venha a ser regularizado na Sociedade, 
deverá juntar 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 

 

SOCIEDADE PROPONENTE

Marcolini & Mantov

 
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: 
da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; 
Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e 
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, 
desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.
A Proponente indicou os profissionais Dr
Zubioli para a prestação dos serviços, contudo, conforme te or da 
351820/19, os profissionais 
no Contrato Social. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
com efeito de negativa da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que 
habilitação e qualificação exigidas 
proponente deixou de comprovar a sua
de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
válido, em desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.
A Proponente apresentou 
com validade de 27/09/2019 a 2
como o pedido de credenciamento
considera-se expirado o presente certificado 
 
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 escolhi
(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 desconform
Edital 001/2019.  
De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 
regularizar: 
Dr. Thiago José Mantovani de Azevedo: 
3 (três) termos de audiências de instrução da modal
Dr. Alison Fernando Ribeiro: 
Sociedade, deverá juntar 
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista.

Análise Documental – Credenciamento 1/2019

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULO

Marcolini & Mantovani 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 

osto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do Regulamento Geral 
8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; 

Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provime
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, 
desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.

indicou os profissionais Dr s.: Alis on Fernando R
para a prestação dos serviços, contudo, conforme te or da 

351820/19, os profissionais não se encontram averbados na Sociedade e não constam 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
com efeito de negativa da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter toda
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual

comprovar a sua Regularidade perante o Fundo de Ga
de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)

em desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.  
A Proponente apresentou Certificado de Regularidade sob nº 2019092703502291231805

27/09/2019 a 26/10/2019, obtido em 09/10/2019 à
como o pedido de credenciamento  ocorreu em data de de 30/10/2019 as 11:35, 

o presente certificado para fins 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 escolhi
(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 desconform

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 

Thiago José Mantovani de Azevedo: 3 (três) Termos de audiências de conciliação e 
3 (três) termos de audiências de instrução da modal idade trabalhista.

Alison Fernando Ribeiro: caso este profissional venha a ser averbado na 
Sociedade, deverá juntar 3 (três) Termos de audiências de conciliação e 3 (t rês) 
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista.  

 

Credenciamento 1/2019  

DULO 01 

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 

39 do Regulamento Geral 
8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do 

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. 

on Fernando R ibeiro e Alex Diego 
para a prestação dos serviços, contudo, conforme te or da Certidão sob nº I-

se encontram averbados na Sociedade e não constam 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
com efeito de negativa da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 

os credenciados deverão manter todas as condições de 
no edital, inclusive, durante a futura execução contratual. A 

Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) 

nº 2019092703502291231805, 
/10/2019, obtido em 09/10/2019 à s 17:35:45. Contudo, 

de 30/10/2019 as 11:35, 
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 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 

3 (três) Termos de audiências de conciliação e 
idade trabalhista.  

caso este profissional venha a ser averbado na 
3 (três) Termos de audiências de conciliação e 3 (t rês) 



Dr. Alex  Diego Zubioli: caso este profissional venha a ser averbado na Soci edade, 
deverá juntar 1 (um ) Termo de audiência de instrução da modalidad
especiais; 2 (Dois ) termos de audiências de instrução da modali

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento
 
(    ) Inapto ao Credenciamento
 
( X ) Para Regularização documental
                              
                               Comissão do Credenciamento 1/2019

caso este profissional venha a ser averbado na Soci edade, 
) Termo de audiência de instrução da modalidad

) termos de audiências de instrução da modali dade Trabalhista

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

documental 

Comissão do Credenciamento 1/2019  
 

 

caso este profissional venha a ser averbado na Soci edade, 
) Termo de audiência de instrução da modalidad e cíveis e juizados 

dade Trabalhista . 



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4  

Karynne Pires Santos Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: 4.1 e 4.3 

 
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 precisa do Módulo e Subm ódulo que deseja atuar. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, do 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 as certidões que comprovem a regularidade da 
Sociedade, bem como da sócia que prestará os serviç os. 
 
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 não apresentou relação com indicação p recisa da profissional que prestará 
o serviço, devendo fazê-lo para fins de regularizaç ão. 
  
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 di gital Valido. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
com efeito de negativa 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.  
A Proponente apresentou Certificado de Regularidade  do FGTS sob nº 
2019093004404903442421, com validade 30/09/2019 a 2 9/10/2019, obtido em 28/10/2019 
as 15:54:16. Contudo, o pedido de credenciamento fo i apresentado em data de 
30/10/2019 as 15:08, considerando-se expirado o pre sente certificado para fins de 
comprovação da regularidade.  

 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental                                             
 
                               Comissão do Credenciamento 1/2019  



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 5 E 6 

Paulo Madeira & Advogados Associados 

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 original 
em desconformidade com o Edital 001/2019. 
 
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-351350/19, em itida pela OAB/PR, o advogado 
João Augusto Pinto Lima não se encontra averbado na  sociedade. 
 
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 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 20190923080106331 64008, com validade 23/09/2019 a 
22/10/2019, obtido em 07/10/2019 11:08:36, apresent ado em protocolo de 30/10/2019 
15:39, considera-se expirado para fins de certifica ção 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.  
 
Os advogados Silvia Aparecida Luiz e João Augusto P into Lima deixaram de apresentar 
certificado digital válido (tela Certisign). 
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 1 (cíveis e juizados especiais); - 1 (um) termo de audiência de 
conciliação e 2 (dois) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
Drª Silvia : 1 (um) termo de audiência 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). 
Drº João : caso este profissional venha a ser averbado na Sociedade deverá juntar 3 (três) 
termos de audiências 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 4 – SUBMÓDULO 1  

Carvalho Neves 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 comprovar a Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF), válido, conforme exigido, em desconformidade com o previsto no Edital 
001/2019).  
A Proponente apresentou Certificado de Regularidade  sob nº 2019092902272891961581, 
com validade de 29/09/2019 a 28/10/2019, obtido em 09/10/2019 11:28:43.Contudo, 
quando do pedido de credenciamento, datado de 31/10 /2019 15:45, considera-se a 
presente certidão expirada para fins de certificar a regularidade da Proponente neste 
tocante.  
 
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 Rafael  – 2 (dois) termos de audiências de instrução da modalidade 1 (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 4 E SUBMÓDULOS 01, 02 , 03 E 04  

Isaac Altino Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: 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.  
De acordo com o supramencionado, os advogados Dra. Larissa Borges Fini e Dr. Igor Huss de 
Melo, indicados na relação de prestação dos serviço s pela Proponente não constam no contrato 
social da empresa figurando como prestadores na Cer tidão apresentada sob nº I-353921/19, 
devendo a Proponente, comprovar o vínculo existente entre a Proponente e os respectivos 
prestadores, bem como juntar a alteração contratual  em que conste os advogados acima 
indicados averbados no contrato social. 
 
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: 
Dr. Igor Huss de Melo: caso venha a ser regularizad a na Sociedade Proponente deverá juntar 3 
(três) Termos de audiências de conciliação e 3 (trê s) termos de audiências de instrução da 
modalidade trabalhista; 3 (três) Termos de audiênci as de conciliação e 3 (três) termos de 
audiências de instrução da modalidade cíveis e juiz ados especiais.  
Dra. Larissa Borges Fini: caso venha a ser regulari zada na Sociedade Proponente deverá juntar 3 
(três) Termos de audiências de conciliação e 3 (trê s) termos de audiências de instrução da 
modalidade trabalhista; 3 (três) Termos de audiênci as de conciliação e 3 (três) termos de 
audiências de instrução da modalidade cíveis e juiz ados especiais.  
 
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, quando do pedido de Credenciamento, ap resentou, para os advogados Isaac José 
Altino e Igor Huss de Melo, Termo de Titularidade d e Certificado Digital de Pessoa física, que não 
é o documento hábil para comprovar a validade do ce rtificado digital. O relatório de testes do 
certificado digital apresentada para a Dra. Larissa  Borges Fini, atendeu os critérios estabelecidos 
pelo edital. 
 

 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental                                         
 
                                Comissão do Credenciamento 1/2019  



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 E SUBMÓDULOS 01, 02 , 03 E 04  

Beatriz Terezinha da Silveira Moura Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: 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.  
De acordo com o supramencionado, a Dra. Louise Benf ica da Camara Pinto não se 
encontra averbada na Sociedade da Proponente, confo rme teor da Certidão da OAB/PR 
sob ºI-354054/19. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva 
com efeito de negativa 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 comprovar sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) em 
desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.  
A Proponente apresentou junto ao seu pedido de cred enciamento Certificado de 
Regularidade sob nº 2019092802395060995023, com val idade de 28/09/2019 a 27/10/2019, 
obtido em 18/10/2019 às 14:01:59. Contudo, o pedido  de credenciamento é datado de 
04/11/2019 as 10:26, considerando-se expirado para fins de certificação 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. De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente 
resta regularizar: Dra. Louise Benfica da Camara Pi nto: caso venha a ser regularizada 
perante a Sociedade Proponente deverá juntar 2 term os de audiência de Conciliação 
para a modalidade trabalhista.  
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental                                    
 
 
 
                                Comissão do Credenciamento 1/2019  



Análise Documental 

 

SOCIEDADE PROPONENTE

Aquino, Tenório & Araújo Silva Advocacia, Assessoria e C

Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado 
técnica, mediante a apresentação dos termos de audiências para a
(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: 

Dr. Felipe Augusto Tenório de Souza Lima: 
conciliação e 3 (três) termos de audiê
juizados especiais. 

Dr. João Araújo Silva Filho
(três) termos de audiências de instr
Termos de audiências de conciliação e 
instrução da modalidade cíveis e juizados especiais

Dr. João M arcelo Tomaz de Aquino:
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst r
trabalhista.  

Dr. Samuel José Azevedo Silva: 
3 (três) termos de audiências de instr
Termos de audiências de conciliação e 3 (três) term os de audiências de 
instrução da modalidade cíveis e juizados e

 

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

Comissão do Credenciamento 1/2019
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 E SUBMÓDULO  

nório & Araújo Silva Advocacia, Assessoria e Consultoria 

Motivação: 4.4  

Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado 
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 

serviços em desconformidade com o Edital 001/2019. 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente 

Dr. Felipe Augusto Tenório de Souza Lima: 3 (três) t ermos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiê ncias de instr ução da modalidade 

João Araújo Silva Filho : 3 (três) t ermos de audiências de conciliação e 3 
(três) termos de audiências de instr ução da modalidade trabalhista; 3 (três
Termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
instrução da modalidade cíveis e juizados especiais .  

arcelo Tomaz de Aquino:  3 (três) Termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade 

Dr. Samuel José Azevedo Silva: 3 (três) Termos de audiências de conciliação e 
3 (três) termos de audiências de instr ução da modalidade trabalhista; 3 (três
Termos de audiências de conciliação e 3 (três) term os de audiências de 
instrução da modalidade cíveis e juizados e speciais.  

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

Para Regularização documental 

Comissão do Credenciamento 1/2019  
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nsultoria Jurídica 

Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade 
(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 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente 

ermos de audiências de 
ução da modalidade cíveis e 

ermos de audiências de conciliação e 3 
ução da modalidade trabalhista; 3 (três ) 

3 (três) termos de audiências de 

3 (três) Termos de audiências de 
ução da modalidade 

3 (três) Termos de audiências de conciliação e 
ução da modalidade trabalhista; 3 (três ) 

Termos de audiências de conciliação e 3 (três) term os de audiências de 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 04 

Calixto Advogados Associados 
 

Motivação: Itens 4.1, 4.3 e 4.4 

 
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 Crede nciamento devidamente preenchido, em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade perante o 
Conselho Seccional da OAB na qual se encontram registrados, 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 da Sociedade e dos 
Sócios, Associados/Empregados, através de certidão própria da OAB/PR, juntando somente Tela 
de Consulta de Advogados do Cadastro Nacional de Ad vogados, que não possui força de certidão, 
em desconformidade com o previsto no edital 001/201 9.  
 
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 apresentou, ainda que genericamente, a  relação de profissionais de seu escritório. 
Dentre os advogado(a)s mencionados os Dr(a)s: Ghabr iel Giacometo Ferreira, Maicon Francisco 
Tida Galvão, Giovana Giacometo Ferreira, Marianna N asser Santos, Fabiane Queiroz de Andrade e 
Eduardo Alexandre Antoniassi, não se encontarm aver bados no Contrato Social, motivo pelo qual, 
para fins de prestação de serviços objetos do prese nte credenciamento, tais profissionais devem 
ter sua situação regularizada junto a Seccional, af im de formalizar sua relação com a Proponente. 
 
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 não apresentou relação nominal indican do, expressamente, os advogados 
que prestarão os serviços, em desconformidade com o  previsto no Edital 01/2019.  
 
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 os documentos de Prova de Regularidade perante a Fazenda 



 
 
do Estado do Paraná, mediante apresentação da certi dão nega tiva de débitos tributários e de 
dívida ativa estadual exigida, em desconformidade c om o previsto no Edital 001/2019.   
 
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 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 refer ido documento para todos os advogados 
elencados na sociedade, em desconformidade com o Ed ital 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, tendo apresentado somente: 
 
Dra. Bruna Caroline de Souza Calixto: 3 (três) term os de audiências de conciliação trabalhista e 3 
(três) termos de audiência de instrução trabalhista ;  
Dr. Eduardo Alexandre Antoniasse: 2 (três) termos d e audiências de conciliação cível e 3 (três) 
termos de audiências de instrução cível do advogado , o qual não consta na Sociedade, conforme 
Certidão nº I-354217/19, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná. 
Dr. Ghabriel Giacometo Ferreira: 1 (um) termo de au diência de conciliação cível para a modalidade 
juizados especiais cíveis. 
 
Diante do supramencionado a Proponente deverá apresentar, para fins de ter atestada sua capacidade 
técnica: 
 
Dr. Oduwaldo de Souza Calixto: 3 (três) termos de a udiências de conciliação cível e 3 (três) termos 
de audiência de instrução cível para a modalidade J uizados Especiais Cíveis; 3 (três) termos de 
audiências de conciliação trabalhista e 3 (três) te rmos de audiência de instrução trabalhista para a 
modalidade trabalhista; 
 
Dra. Bruna Caroline de Souza Calixto: 3 (três) term os de audiências de conciliação cível e 3 (três) 
termos de audiência de instrução cível para a modal idade Juizados Especiais Cíveis; 
 
Dr. Eduardo Alexandre Antoniasse: 3 (três) termos d e audiências de conciliação trabalhista e 3 
(três) termos de audiência de instrução trabalhista  para a modalidade trabalhista; 
 
Dr. Ghabriel Giacometo Ferreira: caso este profissi onal venha a ser regularizado na Sociedade 
Proponente, 2 (dois) termos de audiências de concil iação cível e 3 (três) termos de audiência de 
instrução cível para a modalidade Juizados Especiai s Cíveis; 3 (três) termos de audiências de 
conciliação trabalhista e 3 (três) termos de audiên cia de instrução trabalhista para a modalidade 
trabalhista; 
 
Dr. Maicon Francisco Tida Galvão: caso este profiss ional venha a ser regularizado na Sociedade 
Proponente, 3 (três) termos de audiências de concil iação cível e 3 (três) termos de audiência de 
instrução cível para a modalidade Juizados Especiai s Cíveis; 3 (três) termos de audiências de 
conciliação trabalhista e 3 (três) termos de audiên cia de instrução trabalhista para a modalidade 
trabalhista; 
 
Dra. Giovana Giacometo Ferreira: caso esta profissi onal venha a ser regularizada na Sociedade 
Proponente, 3 (três) termos de audiências de concil iação cível e 3 (três) termos de audiência de 



 
 
instrução cível para a modalidade Juizados Especiais Cíveis ; 3 (três)  termos d e audiências de 
conciliação trabalhista e 3 (três) termos de audiên cia de instrução trabalhista para a modalidade 
trabalhista; 
 
Dra. Marianna Nasser Santos: caso esta profissional  venha a ser regularizada na Sociedade 
Proponente, 3 (três) termos de audiências de concil iação cível e 3 (três) termos de audiência de 
instrução cível para a modalidade Juizados Especiai s Cíveis; 3 (três) termos de audiências de 
conciliação trabalhista e 3 (três) termos de audiên cia de instrução trabalhista para a modalidade 
trabalhista;  
 
Dra. Fabiane Queiroz de Andrade: caso esta profissi onal venha a ser regularizada na Sociedade 
Proponente, 3 (três) termos de audiências de concil iação cível e 3 (três) termos de audiência de 
instrução cível para a modalidade Juizados Especiai s Cíveis; 3 (três) termos de audiências de 
conciliação trabalhista e 3 (três) termos de audiên cia de instrução trabalhista para a modalidade 
trabalhista; 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva com 
efeito de negativa 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 comprovar 
sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação 
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) em desconformidade com o previsto no Edital 
001/2019.  
A Proponente apresentou Certificado de Regularidade  sob nº 2019100502552208571607, com 
validade de 05/10/2019 a 03/11/2019, obtido em 22/1 0/2019 às 15:34:34. Contudo, como o pedido 
de credenciamento foi realizado em data de 05/11/20 19 as 10:12, considera-se expirado o 
presente certificado para fins de comprovação da re gularidade.  
 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULOS 1 E 3 

Lucas Yudi Tokano Pereira Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: 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.  
 
Conforme constatado na Certidão sob nº I-354472/19 expedida pela OAB/PR, o mesmo 
encontra-se com o impedimento do artigo 30, I do Es tatuto da Advocacia, cujo teor é o 
seguinte: Art. 30. São impedidos de exercer a advoc acia:  
I - os servidores da administração direta, indireta  e fundacional, contra a Fazenda 
Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;  
 

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

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – Submódulo 1 

Carmona Baptista Sociedade Individual de Advocacia 

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.  
A Proponente deixou de apresentar prova de regulari dade dos advogados associados e/ou 
empregados, elencados na Declaração de Fornecimento  de Dados e Estrutura, junto ao 
Conselho Seccional da OAB, juntando, tão somente te la de consulta da OAB/PR, que não possui 
teor de certidão.  
Ainda, sobre este mesmo item, o advogado Sócio Dr. Gabriel Carmona Baptista, encontra-se 
com impedimento do artigo 30, inciso I da Lei 8.906 /1994, bem como de atuar nos Juizados 
Especiais da Comarca em que desempenha a função de Juiz Leigo e nos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública de todo território nacional. 
 
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 nominal , indicando expressamente os advogados 
que irão, efetivamente, prestar os serviços. Ainda,  dos advogados elencados na Declaração de 
Fornecimento de Dados e Estrutura, os Drs: Max Kell er dos Santos Castilho, Édye Nicolau 
Tanaka, Lucas Fernando da Silva e Joede Henrique de  Assis, nenhum destes encontra-se 
averbado no Contrato Social da Proponente, conforme  faz prova a certidão sob nº I-353592/19, 
da OAB/PR. 
 
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: 
Dr. Gabriel Carmona Baptista: 2 (dois) termos de au diências de instrução da modalidade 2 
(trabalhista). 
Dr. Max Keller dos Santos Castilho: caso este profi ssional venha a ser regularizado na 
Sociedade deverá juntar 1 (um) termo de audiência d e instrução da modalidade 1 (cíveis e 
juizados especiais); - 1 (um) termo de audiência de  instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
Dr. Édye Nicolau Tanaka: caso este profissional ven ha a ser regularizado na Sociedade deverá 
juntar 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 da 



 
 
modalidade 2 (trabalhista).  
Dr. Lucas Fernando da Silva: caso este profissional  venha a ser regularizado na Sociedade 
deverá juntar caso este profissional venha a ser re gularizado na Sociedade deverá juntar 3 (três) 
termos de audiências de conciliação e 2 (dois) term os de audiências de instrução da modalidade 
1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 
(trabalhista). 
Dr. Joede Henrique de Assis: caso este profissional  venha a ser regularizado na Sociedade 
deverá juntar 3 (três) termos de audiência de conci liação e 3 (três) termos de audiência de 
Instrução para a modalidade Juizado Especial Cível;  e 3 (três) termos de audiência de 
conciliação trabalhista e 3 (três) termos de audiên cia de Instrução trabalhista para a modalidade 
trabalhista.  
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1 

Zanetti & Advogados Associados 

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 original 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. 
De acordo com o teor da certidão Nº I-351957/19, em itida pela OAB/PR, os seguintes advogados 
não se encontram averbados: Bruna da Cunha Delalibe ra, Guilherme Alvares Pereira e Bianca 
Rossi Totti. 
 
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 comprovação de certificado digital válid o (tela Certisign). 
 
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: 
Dra. Bruna da Cunha Delalibera: 2 (dois) termos de audiências de instrução da modalidade 1 (cíveis 
e juizados especiais); - 1 (um) termo de audiência de conciliação da modalidade 2 (trabalhista). 
Dr. Leonardo de Almeida Zanetti: 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de 
audiências de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); - 2 (dois) termos de audiências 
de conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
Dra. Bianca Rossi Totti:  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). 
Dr. Lauro Fernando Zanetti : nenhum termo de audiência apresentado. 
Dr. Shealtiel Lourenço Pereira Filho: nenhum termo de audiência apresentado. 
Dr. Guilherme Alvares Pereira: nenhum termo de audiência apresentado. 
(      ) Apto ao Credenciamento 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
(  X  ) Para Regularização documental 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – Submódulos 1, 2, e 3 

Eik Ferreira & Demiciano 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, ao advogado da sociedade proponente resta 
regularizar: 
Drº Diego - 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 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULOS  2 E 3  

Adriana Aparecida Bueno de Jesus Ostruka 

Motivação: Itens 1.1, 4.2 e 4.3 

 
Conforme disposto na descrição de abertura e no item 1.1 do Edital 001/2019 o 
credenciamento foi oportunizado para Sociedades de Advogados e Sociedades 
Individuais/Unipessoal de advocacia, motivo pelo qual resta impossibilitada a presente 
proposição para advogados (a)s autônomo (a)s, ou seja, pessoa física. 
A Proponente deverá apresentar novo pedido de crede nciamento, instruindo o 
Pedido, novamente, com todos os documentos necessár ios.  
 
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 apresentação dos documentos constitutivos 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.  
A Proponente deixou de apresentar os atos constitut ivos da Sociedade, posto que 
não formalizada ainda a Sociedade, em desconformida de com o previsto no edital 
001/2019.  
 
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 da 
Sociedade, uma vez que ainda em formação, bem como do advogado Cristiano José 
Ostruka, em desconformidade com o previsto no edita l 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 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.  
 
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 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 encaminhar relação com indic ação expressa dos advogados 
que irão prestar o serviço. 
 
A Capacidade técnica do item 4.4 não foi analisada, tendo em vista que o pedido de 
credenciamento ocorreu em nome da Pessoa Física, profissional autônomo. 
 
 
 
 
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Inapto ao Credenciamento 
 
(      ) Para Regularização documental 
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Análise Documental 

SOCIEDADE PROPONENTE

Lima Castro 

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 tocan
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: 
Regulamento Geral da OAB; 
OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; 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.  
De acordo com o teor da certidão 
advogados não se encontram averbados:
Bosquê Ramalho, Francisco Antonio
Matheus Belisario Piccinin Soares
 
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. 
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 re
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
Edital 001/2019).  
A Sociedade Proponente apresentou 
2019100703351435787041, com validade 
07/10/2019 11:17:58. Cont udo, 
em 07/11/2019 às 10:02, referido documento encontrava
comprovação da regularidade.
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentaçã
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 docu
o Edital 001/2019.  
Os seguintes advogados da Proponente, 
dos serviços, deixaram de apresentar certificado 
Matheus Belisario Piccinin Soares, João Angel
Moraes Neto, Ana Laura Oliva Veschi, Weber de Arrud a Leite Filho, Daniela Fernanda 
Sasaki Pires, Betânia Silveira Bini Pereira, Maríli a do Amaral Felizardo, Cristiana de 
Oliveira, Bárbara Luiza Campana Romão
 
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 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULOS  

Lima Castro – Diniz & 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 tocan
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: 

mento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e 

1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato 
cial 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 

De acordo com o teor da certidão Nº I-351386/19, emitida pela OAB/PR, os seguintes 
advogados não se encontram averbados:  Ana Laura Oliva Veschi, Fernando Henrique 
Bosquê Ramalho, Francisco Antonio  Moraes Neto, João Angelo Brunelli Paccola e 
Matheus Belisario Piccinin Soares . 

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. 
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 

A Sociedade Proponente apresentou Certificado de Regularidade
19100703351435787041, com validade de 07/10/2019 a 05/11/2019

udo,  na data da apresentação d o pedido de credenciamento
referido documento encontrava -se expirado para fins 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 

da Proponente, relacionados nominalmente para prestação 
deixaram de apresentar certificado digital válido (tela Certisign):

Matheus Belisario Piccinin Soares, João Angel o Brunelli Paccola, Francisco Antonio 
Moraes Neto, Ana Laura Oliva Veschi, Weber de Arrud a Leite Filho, Daniela Fernanda 
Sasaki Pires, Betânia Silveira Bini Pereira, Maríli a do Amaral Felizardo, Cristiana de 
Oliveira, Bárbara Luiza Campana Romão . 

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 
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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 

8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
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 
cial 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 

, emitida pela OAB/PR, os seguintes 
Fernando Henrique 

Moraes Neto, João Angelo Brunelli Paccola e 

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 

Prova de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 

exigidas, em desconformidade com o previsto no 

Certificado de Regularidade  do FGTS sob nº 
07/10/2019 a 05/11/2019, obtido em 

o pedido de credenciamento , 
expirado para fins de 

o 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 

mento, em desconformidade com 

relacionados nominalmente para prestação 
digital válido (tela Certisign):  

o Brunelli Paccola, Francisco Antonio 
Moraes Neto, Ana Laura Oliva Veschi, Weber de Arrud a Leite Filho, Daniela Fernanda 
Sasaki Pires, Betânia Silveira Bini Pereira, Maríli a do Amaral Felizardo, Cristiana de 

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 audiênc
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 
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:  
Drª Mayara  – 3 (três) termos de audiências de
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); 
instrução da modalidade 2 (trabalhista).
Drº Leonardo  - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3
de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais).
Drª Bárbara  - 3 (três) termos de audiências de conciliação e 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista).
Drº Juan  - 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais); 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista).
Drº Marcos  - 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especiais)
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista).
Drº Fernando  - 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências 
de instrução da modalidade 1 (cíveis e 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista).
Drº Francisco  - 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 Matheus  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drº João  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drª Ana Laura  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drº Alexandre  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drº Marcelo  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drº Weber  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drª Betânia  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drª Cristiana  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drª Daniela  – nenhum termo de audiência apresentado.
Drº Marília  – nenhum termo de audiência apresentado.
 
 
(      ) Apto ao Credenciamento
 
(      ) Inapto ao Credenciamento
 
(  X  ) Para Regularização documental

Comissão 

condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiênc
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 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 

s) 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 

ção da modalidade 2 (trabalhista). 
3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termo

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 1 (cíveis e juizados especiais); - 3 (três) termos de audiência
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista).

2 (dois) 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).

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).

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).

1 (um) termo de audiência de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados 
termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 

instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
nenhum termo de audiência apresentado. 

nenhum termo de audiência apresentado. 
nenhum termo de audiência apresentado. 
nenhum termo de audiência apresentado. 

nenhum termo de audiência apresentado. 
nenhum termo de audiência apresentado. 
nenhum termo de audiência apresentado. 

nenhum termo de audiência apresentado. 
nenhum termo de audiência apresentado. 

nenhum termo de audiência apresentado. 

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

documental 
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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 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 

3 (três) termos de audiências de 
) termo de audiência de 

) termos de audiências 

s) termos de audiências de 
3 (três) termos de audiências de 

conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
2 (dois) termos de audiências de conciliação e 2 (dois) termos de audiências de 

os de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 

2 (dois) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
3 (três) termos de audiências de 

conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 
2 (dois) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências 

3 (três) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade 2 (trabalhista). 

1 (um) termo de audiência de instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados 
termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos de audiências de 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1 

Antoniassi e Antoniassi Advogados Associados 

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 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 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.  
Os advogados relacionados pela Proponente deixaram de apresentar certidão de prova 
de regularidade perante conselho seccional da OAB, apresentando, tão somente as 
telas de consulta de advogados, que não tem o teor de certidão para fins de 
demonstrar a regularidade para o exercício da profi ssão.  
 
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:  
Dra. Renata Antoniassi Veronez: 1 (um) termo de aud iência 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 (trê s) termos de audiências de instrução 
da modalidade 2 (trabalhista).  
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 
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SOCIEDADE PROPONENTE

Rafaela Maichak Sociedade Individual de Advocacia

Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a 
das certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, 
o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que 
de habilitação e qualificação exigidas 
contratual. A proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade exigidos, em 
desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.
Prova de regularidade com INSS, através de Certidão  Negativa de Débitos e Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União.
 
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
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 mí
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: Dra. R afalea M
instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especi ais); 
de conciliação da modalidade 2 (trabalhista).
 
(      ) Apto ao Credenciamento
 
(      ) Inapto ao Credenciamento
 
(  X  ) Para Regularização documental

Comissão 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1

Rafaela Maichak Sociedade Individual de Advocacia 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a 
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 

A proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade exigidos, em 
desconformidade com o previsto no Edital 001/2019. 
Prova de regularidade com INSS, através de Certidão  Negativa de Débitos e Tributos 

e à Dívida Ativa da União.  

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 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 
afalea Maichak de Carvalho: 3 (três) termos de audiências de 

instrução da modalidade 1 (cíveis e juizados especi ais); - 3 (três) termos de audiências 
de conciliação da modalidade 2 (trabalhista).  

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

ização documental 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SUBMÓDULO 1 

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, 

os credenciados deverão manter todas as condições 
rante a futura execução 

A proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade exigidos, em 

Prova de regularidade com INSS, através de Certidão  Negativa de Débitos e Tributos 

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 

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 

nimo de termos de audiência para fins de 
definir sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ociedade proponente resta 
(três) termos de audiências de 

3 (três) termos de audiências 
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SOCIEDADE PROPONENTE 

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 
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, 
da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; 
Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e 
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 quando da indicação dos profissionais que prestarão  o serviço elencou 
os Dr(a)s.: Juliana Bonfim Carnevale Ferraz
Rodolfo Kenji Fukae, Fabricio Oliveira
Poli Soares , entretanto os mesmos não se encontram averbados n a Sociedade, 
conforme faz prova o teor da 
junto ao pedido de credenciamento.
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a
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 
(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 des
Edital 001/2019. 
De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ocied
regularizar:  
Dra. Elizângela Bonfim Carnevale Migliozz
modalidade Trabalhista.  
Juliana Bonfim Carnevale Ferraz
(três) termos de audiências de instrução da modalid ade trabalhista
de audiências de conciliação e 3 (três) termos de a udiências de instrução da 
modalidade cíveis e juizados especiais
Dr. Marcos Paulo dos Santos Bahig Merheb
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade trabalhista
(três) t ermos de audiências de conciliação e 3 (três) termo s de audiências de instrução 
da modalidade cíveis e juizados especiais.
Dr. Rodolfo Kenji Fuk: 3 (três) t
audiências de instrução da modalidade trabalhista
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade cíveis e 
juizados especiais.  
Dr. Fabricio Oliveira Parreiras
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista
audiências de conciliação e 3 (três) termos de audi ências de instrução da modalidade 
cíveis e juizados especiais.  

Análise Documental – Credenciamento 1/2019

DADE PROPONENTE – MÓDULO 4 SUBMÓDULOS 01,04 E 05

Migliozzi Advogados Associados  

Motivação: Item 4.4 e 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 

8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; 
Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provimento 

e 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 

visto no Edital e na legislação aplicável a espécie.
quando da indicação dos profissionais que prestarão  o serviço elencou 

Carnevale Ferraz , Marcos Paulo dos Santos Bahig Merheb
Fabricio Oliveira  Parreiras, Gabriel Amorim de Oliveira 

, entretanto os mesmos não se encontram averbados n a Sociedade, 
conforme faz prova o teor da Certidão da OAB/PR sob nº I- 354838/19
junto ao pedido de credenciamento.  

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 
(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 

De acordo com o supramencionado, aos advogados da s ocied ade proponente resta 

Carnevale Migliozz i: 1 (u m) termo de audiência 

Carnevale Ferraz : 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 
(três) termos de audiências de instrução da modalid ade trabalhista  
de audiências de conciliação e 3 (três) termos de a udiências de instrução da 
modalidade cíveis e juizados especiais . 

dos Santos Bahig Merheb : 3 (três) t ermos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade trabalhista

ermos de audiências de conciliação e 3 (três) termo s de audiências de instrução 
da modalidade cíveis e juizados especiais.  

3 (três) t ermos de audiências de conciliação e 3 (três) termo s de 
audiências de instrução da modalidade trabalhista  e 3 (três) t ermos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade cíveis e 

Parreiras  :3 (três) t ermos de audiências de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista  e 3 (três
audiências de conciliação e 3 (três) termos de audi ências de instrução da modalidade 

 

 

1/2019 

01,04 E 05 

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 

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 

39 do Regulamento Geral 
8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do 

7º, inciso I e § 1º do Provimento 
e 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 

visto no Edital e na legislação aplicável a espécie. 
quando da indicação dos profissionais que prestarão  o serviço elencou 

dos Santos Bahig Merheb , 
de Oliveira e Richard 

, entretanto os mesmos não se encontram averbados n a Sociedade, 
354838/19, colacionada 

Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
(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 

conformidade com o 

ade proponente resta 

m) termo de audiência de instrução da 

audiências de conciliação e 3 
 e 3 (três) Termos 

de audiências de conciliação e 3 (três) termos de a udiências de instrução da 

ermos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade trabalhista  e 3 

ermos de audiências de conciliação e 3 (três) termo s de audiências de instrução 

ermos de audiências de conciliação e 3 (três) termo s de 
ermos de audiências de 

conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade cíveis e 

ermos de audiências de conciliação e 3 (três) 
e 3 (três ) termos de 

audiências de conciliação e 3 (três) termos de audi ências de instrução da modalidade 



 
Dr. Gabriel Amorim  de Oliveira
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista
audiências de conciliação e 3 (três) termos de audi ências de instrução da 
cíveis e juizados especiais.  
Dr. Richard Poli Soares: 3 (três) t
de audiências de instrução da modalidade trabalhist a
de conciliação e 3 (três) termos de audiências de
juizados especiais.  
 
 
(    ) Apto ao Credenciamento
 
(    ) Inapto ao Credenciamento
 
( X ) Para Regularização documental

Comissão do Credenciamento 

 
 

de Oliveira  : 3 (três) t ermos de audiências de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista  e 3 (três
audiências de conciliação e 3 (três) termos de audi ências de instrução da 

 
3 (três) t ermos de audiências de conciliação e 3 (três) termo s 

de audiências de instrução da modalidade trabalhist a e 3 (três) t ermos de audiências 
de conciliação e 3 (três) termos de audiências de  instrução da modalidade cíveis e 

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

Para Regularização documental 
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ermos de audiências de conciliação e 3 (três) 
e 3 (três ) termos de 

audiências de conciliação e 3 (três) termos de audi ências de instrução da modalidade 

ermos de audiências de conciliação e 3 (três) termo s 
ermos de audiências 

instrução da modalidade cíveis e 
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SOCIEDADE PROPONENTE 

Advocacia Dr. Pedro Pavoni Neto Sociedade de Advogados

 
Conforme disposto no item 4.2 do Edital a apresentação d
de credenciamento deve ser realizada 
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.
A Proponente deixou de apresentar 
 
 
 
 

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

Comissão do Credenciamento 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 SUBMODULO 01 E 05

Advocacia Dr. Pedro Pavoni Neto Sociedade de Advogados

Motivação: Item 4.2 

disposto no item 4.2 do Edital a apresentação dos documentos 
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. 
A Proponente deixou de apresentar a declaração de Autenticidade dos Documentos. 

Apto ao Credenciamento 

Inapto ao Credenciamento 

Para Regularização documental 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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MÓDULO 4 SUBMODULO 01 E 05  

Advocacia Dr. Pedro Pavoni Neto Sociedade de Advogados 

os documentos que compõe o pedido 
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 

eclaração de Autenticidade dos Documentos.  
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 SUBMÓDULO 01 

Casarin e Rizzo 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 deixou de apresentar relação nominal d os advogados que efetivamente 
prestarão os serviços, mas que não se encontram ave rbados no Contrato Social, em 
desconformidade com o previsto no Edital e na legis lação aplicável a espécie.  
 
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: 
Dr. André Cazarin: 3 (três) Termos de audiências de  conciliação e 3 (três) termos de 
audiências de instrução da modalidade trabalhista.  
Dr. Gaetano Gouvea Rizzo: 3 (três) Termos de audiên cias de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista.  
 
 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X ) Para Regularização documental 

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 SUBMODULO 01 e 03 

Lincoln Jeferson Nonis Sociedade Individual de Advocacia 

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 apresentou documento de Alvará para Localização, ma s sem nenhuma 
informação atinente a Sociedade em questão, não ser vindo de prova para a aludida 
prova de Inscrição no Cadastro Municipal.  
 
 

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

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULOS  1 

Marco Antonio Dias Lima Castro – Sociedade Individual de 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 devem ser apresentados 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 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 Certidão emitida pela OAB, na qual consta a regularidade da 
Sociedade Individual. 
 
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. 
Da documentação enviada pela Proponente, os seguint es advogados abaixo nominados, não 
constam na presente proposta como associados ou emp regados da Sociedade Individual: 
Gabriel Youssef Peres, Gabriela Dutra de Souza Facc o, Bruno Henrique Gralike Trigo, Daniela 
Carvalho Guimarães dos Reis, Everton Canha Borba. 
 
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: 
Dr. Marco Antonio Dias Castro: 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). 
Dr. Gabriel Youssef Peres:  caso este profissional venha a ser regularizado na Sociedade deverá 
juntar todos os termos de audiências necessários, conforme despacho acima, pois não foi apresentado 
nenhum termo de audiência para fins de definir a capacidade técnica. 
Dra. Gabriela Dutra de Souza Facco: caso este profissional venha a ser regularizado na Sociedade 
deverá juntar todos os termos de audiências necessários, conforme despacho acima, pois não foi 
apresentado nenhum termo de audiência para fins de definir a capacidade técnica. 
Dr. Bruno Henrique Gralike Trigo: caso este profissional venha a ser regularizado na Sociedade 
deverá juntar todos os termos de audiências necessários, conforme despacho acima, pois não foi 



 
 
apresentado nenhum termo de audiência para fins de definir a capacidade técnica. 
Dra. Daniela Carvalho Guimarães dos Reis:  caso este profissional venha a ser regularizado na 
Sociedade deverá juntar todos os termos de audiências necessários, conforme despacho acima, pois 
não foi apresentado nenhum termo de audiência para fins de definir a capacidade técnica. 
Dr. Everton Canha Borba:  caso este profissional venha a ser regularizado na Sociedade deverá juntar 
todos os termos de audiências necessários, conforme despacho acima, pois não foi apresentado 
nenhum termo de audiência para fins de definir a capacidade técnica. 
 
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 SUBMÓDULOS 04 E 05 

Bitencourt & Guidi Advogados 

Motivação: 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 deixou de apresentar, expressamente, r elação nominal dos advogados 
que prestarão os serviços, em desconformidade com o  previsto no Edital 001/2019, 
devendo fazê-lo para fins de regularização. 

 

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

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 



 

 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULOS 01,03 E 04 

Silvia Arruda Sociedade Individual de Advocacia  

Motivação: 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 certidão da OAB/P R atestando sua regularidade para 
o exercício da profissão quando do pedido de creden ciamento. 

 

 

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

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULOS 01,04 E 05 

Kairuz & Silva Advogados Associados  

Motivação: 4.3 e 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: 
Dra. Sandra Maria Kairuz Yoshiy: 1 (um) termo de au diência de instrução da 
modalidade cíveis e juizados especiais.; 2 (dois) t ermos de Instrução trabalhista para a 
modalidade trabalhista. 
Dr. Noracil Aparecido da Silva Junior: 2 (dois) ter mos de audiência de Conciliação 
cível para a modalidade Juizado Especial Cível; 1 ( um) termo de audiência de 
conciliação/Inicial Trabalhista e 1 (um) termo de a udiência de instrução trabalhista 
para a modalidade trabalhista. 
Dra. Renata Zeola Moselli: 3 (três) termos de audiê ncia de Conciliação/Inicial 
trabalhista e 3 (três) termos de audiência de Instr ução trabalhista para a modalidade 
trabalhista. 
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 
indicou na relação dos profissionais que prestarão os serviços a advogada Dra. 
Renata Zeola Moselli, entretanto, na Certidão da OA B/PR sob nº I-355206/19, a mesma 
não se encontra averbada na Sociedade e no Contrato  Social. 

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental                     
 
                           Comissão do Credenciamen to 1/2019  



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 5 

Laiza Vieira Cortz 

Motivação: Itens 1.1, 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto na descrição de abertura e no item 1.1 do Edital 001/2019 o 
credenciamento foi oportunizado para Sociedades de Advogados e Sociedades 
Individuais/Unipessoal de advocacia, motivo pelo qual resta impossibilitada a presente 
proposição para advogados (a)s autônomo (a)s, ou seja, pessoa física. 

A Proponente deverá apresentar novo pedido de crede nciamento, instruindo o 
Pedido, novamente, com todos os documentos necessár ios. 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos constitutivos 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. A proponente deixou de apresentar os atos constitutivos da 
Sociedade em desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  

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 da 
Sociedade, em desconformidade com o previsto no edi tal 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. 

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 deixou de apresentar todos os document os de regularidade fiscal e 
social da Sociedade, eis que ainda em formação. 

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 4.4 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 deverá apresentar, para o advogado(a) indicado para a prestação do 
serviço 3 (três) termos de audiência de Instrução t rabalhista para a modalidade 
trabalhista. 

 

 

 

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

 
 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO  1 

Piancastelli e Andrade 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: 
Dr. Bruno Cesar Andrade de Oliveira: 1 (um) termo d e audiência de conciliação e 1 (um) 
termo de audiências de instrução da modalidade 1 (c íveis 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 4 – SUBMÓDULO  5 

Aguiar & Mattiolli 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.  
Pela Proponente, o advogado Mateus Ferreira de Agui ar não apresentou Certidão de 
regularidade junto à OAB/PR, mas tão somente a tela  de consulta de advogados que não tem 
teor de certidão. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas e/ou positiva com 
efeito de negativa 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 de 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 não apresentou Certidão de regularidad e perante o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) 
 
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: 
Dra. Mariângela: 3 (três) termos de audiências de i nstrução cível da modalidade 1 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 5 e SUBMÓDULO 02 

Moreira & Dantas 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 Credencia mento 1/2019  
 



 

 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULO 01 

Nathalia Boss – 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 5 e SUBMÓDULO 01 

Guimarães Conte 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 5 - SUBMÓDULO 01 

Bárbara Meller 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 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 di gital Valido.  

 
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
                                                            
 
 
                                Comissão do Credenciamento 1/2019  



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULOS 1 e 2  

A. Sales & Ferro Advocacia 

Motivação: Itens 4.3, 4.4 e 4.5 

 
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 prova de regulari dade da Sociedade junto ao 
Conselho Seccional da OAB, bem como dos advogados r elacionados pela Proponente, 
restando ausente a prova de regularidade perante o Conselho Seccional da OAB.  
 
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 nominal  dos advogados que irão, 
efetivamente, prestar os serviços, indicando, tão s omente, quem compõe o quadro 
societário, na condição de sócio e/ou associado. Ju ntou ainda, Contrato de Associação 
com a Dra. Lilian Cláudia Navas Dias, não sendo pos sível aferir se referido contrato 
está averbado no Contrato Social da Sociedade peran te o Conselho Seccional da OAB, 
posto que não juntou a certidão de regularidade.  
 
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 certidão negativa  de débitos tributários e de dívida 
ativa estadual comprovando sua regularidade perante  a Fazenda do Estado do Paraná, 
em desconformidade com o previsto no Edital 001/201 9.  
 
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 comprovação do certific ado digital válido para nenhum 
dos advogados que compõe o seu quadro societário, s ejam eles sócios ou associados, 
restando necessária a apresentação da tela do Certi sign que comprove, efetivamente, 
que os mesmos dispõe de certificado digital válido.  



 
 

 
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:  
Dra. Tania Valério Ferro – 3 (três) termos de audiê ncias de conciliação e 3 (três) termos 
de audiências instrução da modalidade trabalhista.  
Dra. Aline Aparecida Sales – 3 (três) termos de aud iências de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade tra balhista.  
Dra. Lilian Claudia Navas Dias - 1 (um) termo de au diência de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução da modalidade jui zados especiais cíveis; 2 (dois) 
termos de audiências de conciliação e 3 (três) term os de audiências de instrução da 
modalidade trabalhista.  
 
Conforme disposto no item 4.5 do Edital a apresentação de declaração, conforme Anexo 
VIII, é condição essencial para o Credenciamento. A Proponente deixou de apresentar a 
declaração em questão, em desconformidade com o Edital 001/2019. 
A proponente deixou de apresentar a referida declar ação de infraestrutura nos 
termos do Anexo VIII. 
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULOS 1, 2, 3 e 4 

Trajano & Morais 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: 
 
Dra. Kelly Cristina Trajano: 1 (um) termo de Instru ção Trabalhista para a modalidade 
trabalhista; 3 (três) termos de Conciliação Cível e  3 (três) termos de Instrução Cível; 
 
Dr. Jorge Moraes Filho: 3 (três) termos de Concilia ção Trabalhista e 2 (dois) termos de 
Instrução Trabalhista para a modalidade trabalhista , sendo que para modalidade cível atendeu 
os requisitos de capacidade técnica.  

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 



 

 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 - SUBMÓDULO 02 

Vergínia Yoshida – 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 os documentos de 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 o Certificado de Regularida de do FGTS (CRF) sob 
nº 2019091704473999658784, emitida em 27/09/2019 às  10:21:12s, com 
validade até 16/10/2019. O pedido foi apresentado e m 23/10/2019, 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 Credencia mento 1/2019  
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULO 3 

Barbosa, Guimarães e Gouveia Advogados 

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: 
 
Dr. Danilo Barbosa Rodrigues de Souza: 3 (três) ter mos de audiência de Instrução 
para a modalidade trabalhista. Quanto a modalidade Juizados Especiais Cíveis a 
capacidade técnica restou comprovada. 
 
Dr. Protógenes Marques Guimarães Neto: 3 (três) ter mos de audiência de Instrução 
para a modalidade trabalhista; Quanto a modalidade Juizados Especiais Cíveis a 
capacidade técnica restou comprovada. 
 
Dr. Victor Hugo Gouveia Cunha: 2 (dois) termos de a udiência de Instrução para a 
modalidade trabalhista; Quanto a modalidade Juizado s Especiais Cíveis a capacidade 
técnica restou comprovada. 
 
 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 
 



 

 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 - SUBMÓDULO 02 

Guidetti de Souza, Villani e Pomin Advocacia 

Motivação: Itens 4.4 e 4.3 

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. 

Dra. Dayane Paleta Villani: 2 (dois) termos de audi ências de conciliação e 2 
(dois) termos de audiências de instrução da modalid ade juizados especiais 
cíveis. 
Dr. Rodolfo Gouvêa Pomim: 2 (dois) termos de audiên cias de conciliação e 
2 (dois) termos de audiências de instrução da modal idade da modalidade 
juizados especiais cíveis. 
Dr. Thiago Jose Guidetti de Souza: 3 (dois) Termos de audiências de 
conciliação e 2 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade da 
modalidade juizados especiais cíveis. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação das certidões negativas 
e/ou positiva com efeito de negativa 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) válido, exigido em desconformidade com o 
previsto no Edital 001/2019.  
Apresentou Certificado de Regularidade do FGTS sob nº 
2019092606234823702523, com validade de 26/09/2019 a 25/10/2019, obtido 
em 07/10/2019 as 11:24:13 vencido na data da aprese ntação do protocolo do 
pedido de Credenciamento em data de 28/10/2019 as 1 6:08, considerando-se 
expirado para fins de comprovar regularidade.  
 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental                         
   
 
                              Comissão do Credencia mento 1/2019  



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 - SUBMÓDULO  03 

Yokohama & Yokohama Advogados 

Motivação: Itens 4.2 e 4.4 

 

Conforme disposto no item 4.2 do Edital a apresentação dos documentos que compõe 
o pedido de credenciamento devem ser apresentados 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 4.4 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: 
Dr. ALESSANDRO OTAVIO YOKOHAMA - 3 (três) termos de  audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade 
trabalhista e 3 (três) Termos de audiências de conc iliação e 2 (dois) termos de 
audiências de instrução da modalidade cíveis e juiz ados especiais. 
Dra. SIONE APARECIDA LISOT YOKAHAMA - 3 (três) term os de audiências de 
conciliação e 1 (um) termo de audiência de instruçã o da modalidade trabalhista; 
1 (um) termo de audiência de instrução da modalidad e cíveis e juizados 
especiais. 
Dra. TATIANA GREGORIO DOS REIS - 2 (dois) termos de  audiências de 
instrução da modalidade trabalhista; 3 (três) termo s de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de inst rução da modalidade cíveis e 
juizados especiais. 
 

 
(    ) Apto ao Credenciamento 
 
(    ) Inapto ao Credenciamento 
 
( X ) Para Regularização documental 
                    
                              Comissão do Credencia mento 1/2019  



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULO 1  

Cecília Maria Vaccaro Brambilla Sociedade individual de 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 original 
em desconformidade com o Edital 001/2019. 
 
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 prova de regulari dade dos associados/empregados junto ao 
Conselho Seccional da OAB, apresentando, tão soment e, a tela de consulta de advogados da 
OAB/PR, não tendo validade de certidão para fins de  declarar a Regularidade dos profissionais. 
Ainda, quanto aos advogados relacionados pela Propo nente na Declaração de Infraestrutura e 
Indicação dos Relacionados, deixou-se de apresentar  certidão de prova de regularidade perante 
o Conselho Seccional da OAB. 
 
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 nominal  de todos os advogados que irão, 
efetivamente, prestar os serviços. Ainda, dos advog ados relacionados pela Proponente na 
Declaração de Infraestrutura e Indicação dos Relaci onados, nenhum se encontra averbado na 
Sociedade, conforme teor da Certidão nº I-352578/19 , devendo tal situação ser regularizada para 
fins de indicação deste profissionais como prestado res de serviço. 
 
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. 
O advogado, Dr. Guilherme Prezense Sasaki, relacion ado na Declaração de Infraestrutura e 
Indicação dos Relacionados para prestação dos servi ços, caso venha a ser regularizado na 
Sociedade Proponente, deverá apresentar certificado  digital válido (tela Certisign), posto que 
não fora apresentado no pedido de credenciamento. 
 
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: 
Dra. Cecília Maria Vaccaro Brambilla: 3 (três) term os de audiências de conciliação e 3 (três) 
termos de audiências de instrução para a modalidade  trabalhista. 
Dr. Cleber de Rossi Maldotti: caso este profissiona l venha a ser regularizado na Sociedade 
Proponente, deverá apresentar 3 (três) termos de au diências de conciliação e 3 (três) termos de 
audiências de instrução para  modalidade trabalhist a. 
Dr. Guilherme Prezense Sasaki: caso este profission al venha a ser regularizado na Sociedade 
Proponente, deverá apresentar 3 (três termos de aud iências de conciliação e 3 (três) termos de 
audiências de instrução da modalidade Juizados Espe ciais Cíveis; e 3 (três) termos de 
audiências de conciliação e 3 (três) termos de audi ências de instrução para a modalidade 
trabalhista. 
Dr. Carlos Alberto Arruda Brasil: atendeu os requis itos de capacidade técnica para ambas as 
modalidades, entretanto, pendente de regularização na Sociedade Proponente, devendo 
regularizar tal situação jurídica antes mesmo de at estar a capacidade.   
 
 

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

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULO 4 

Dezan Silveira Advocacia 

Motivação: Itens 4.2 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 original 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, aos advogados da s ociedade Proponente resta 
regularizar: 
 
Dr. Daisy Lucy Silveira: 1 (um) termo de audiência de Instrução para a modalidade 
Juizados Especiais Cíveis, sendo que para a modalid ade trabalhista atendeu os 
requisitos de capacidade técnica. 
 
 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 

Braga e Françoso Advogados Associados 

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 Credenc iamento os 
Módulos/Submódulos que deseja prestar o serviço, 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 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.  
As Advogadas indicadas, Dra. Patrícia Occhi Françoz o e Carla Rosiane Becker, não 
estão averbadas no contrato social.   
 
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. Paulo Sérgio Braga: não foi apresentado nenhum termo de audiência para a 
modalidade Juizado Especial Cível, devendo, portant o, apresentar 3 (três) termos de 
audiência de Conciliação do Juizado Especial Cível e 3 (três) termos de audiência de 
Instrução para a modalidade Juizado Especial Cível.  
 
Dr. Vinicius Occhi Françozo: 2 (dois) termos de aud iência de Conciliação e 1 (um) 
termo de audiência de Instrução para a modalidade J uizado Especial Cível. 
 
Dra. Patrícia Occhi Françozo: caso a advogada em qu estão venha a ser averbada na 
Sociedade, resta faltante 1 (um) termo de audiência  de Instrução para a modalidade 



 
 
Juizado Especial Cível.  
 
Dra. Carla Rosiane Becker: caso a advogada em quest ão venha a ser averbada na 
Sociedade, resta faltante 1 (um) termo de audiência  de Conciliação e 3 (três) termos 
de audiência de Instrução para a modalidade Juizado  Especial Cível.    
 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 
 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULO 1  

Cleiton Diego Santana Bonetti - Sociedade individual de 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 original 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.  
Conforme Certidão sob nº: I-351793/19 o advogado Dr . Adelson de Souza Lipoli não se encontra 
averbado na Sociedade Proponente, devendo regulariz ar tal situação para fins de indicá-lo como 
prestador do serviço.   
 
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 certificado digit al válido (tela Certisign) para o Dr. Adelson 
de Souza Lipoli, relacionado para prestação dos ser viços. 
 
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 apresentou atestados d e capacidade técnica assinados pelos 
Contratantes da Sociedade Proponente, mas deixou de  juntar os termos de audiência, em 
desconformidade com o Edital 001/2019. De acordo co m o supramencionado, aos advogados da 
sociedade proponente resta regularizar: 
Dr. Cleiton Diego Santana Bonetti: 3 (três) termos de audiências de conciliação e 3 (três) termos 
de audiências de instrução para a modalidade Juizad os Especiais Cíveis. 
Dr. Adelson de Souza Lipoli: – 3 (três) termos de a udiências de conciliação e 3 (três) termos de 
audiências 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 5 – Submódulo 1  

Kelly Cristina de Souza - Sociedade individual de 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 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 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 na relação dos profissionais que irão prestar o serviço apresentou as 
advogadas Dra. Camile Bandeira Henequim e Dra. Emme lle Heloísa Severino Ferrari 
que não se encontram averbadas no Contrato Social, conforme certidão nº I-354427/19, 
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 a Proponente não ap resentou nenhum termo de 
audiência para nenhuma das modalidades pretendidas (Juizado Especial Cível e 
Trabalhista) para as advogadas Camile Bandeira Hene quim e Emmelle Heloísa Severino 
Ferrari. Para tanto, caso as advogadas mencionadas venham a ser averbadas na 
Sociedade juntar todos os termos de audiência para a comprovação da capacidade 
técnica. A Dra. Kelly atendeu os requisitos para am bas as modalidades. 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULOS 1, 2, 3 e 4 

Sandro Schleiss – 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.  
 
Os advogados indicados na relação nominal que prest arão os serviços Dr.(a)s: Cezar 
Augusto Sartori, João Paulo Fachini Rodrigues, Cris tiane Chiosini Lima, Thiago 
Fonseca da Rocha e Bárbara Arenas Marcato, não se e ncontram averbados no 
contrato social, devendo regularizar tal situação, conforme fundamento legal 
supramencionado.  
 
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 tela de comprovação da validade do certificado di gital do Dr. Thiago Fonseca da 
Rocha não possui data de validade visível, de acord o com a tela de documento 
apresentada. Caso o mesmo venha a ser averbado na s ociedade, para fins de 
prestação do serviço, referido item merece ser regu larizado.  
 
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: 
 
Dr. Sandro Schleiss: comprovou a capacidade técnica  para as modalidades Juizado 
Especial Cível e Justiça do Trabalho. 
 



 
 
Dr. Cezar Augusto Sartori: caso venha a ser regularizad o e averbado na Sociedade, 
juntar 3 (três) termos de audiência de Conciliação e 3 (três) termos de audiência de 
Instrução para a modalidade Juizado Especial Cível e 3 (três) termos de audiência de 
Conciliação e 3 (três) termos de audiência de Instr ução para a modalidade trabalhista. 
 
Dr. João Paulo Fachini Rodrigues: caso venha a ser regularizado e averbado na 
Sociedade, juntar 3 (três) termos de audiência de C onciliação e 3 (três) termos de 
audiência de Instrução para a modalidade Juizado Es pecial Cível e 3 (três) termos de 
audiência de Conciliação e 3 (três) termos de audiê ncia de Instrução para a 
modalidade trabalhista. 
 
Dra. Cristiane Chiosini Lima: caso venha a ser regu larizada e averbada na Sociedade, 
juntar 3 (três) termos de audiência de Conciliação e 3 (três) termos de audiência de 
Instrução para a modalidade Juizado Especial Cível e 3 (três) termos de audiência de 
Conciliação e 3 (três) termos de audiência de Instr ução para a modalidade trabalhista. 
 
Dr. Thiago Fonseca da Rocha: caso venha a ser regul arizado e averbado na 
Sociedade, juntar 3 (três) termos de audiência de C onciliação e 3 (três) termos de 
audiência de Instrução para a modalidade Juizado Es pecial Cível e 3 (três) termos de 
audiência de Conciliação e 3 (três) termos de audiê ncia de Instrução para a 
modalidade trabalhista.    
 
Dra. Bárbara Arenas Marcato: caso venha a ser regul arizada e averbada na Sociedade, 
juntar 3 (três) termos de audiência de Conciliação e 3 (três) termos de audiência de 
Instrução para a modalidade Juizado Especial Cível e 3 (três) termos de audiência de 
Conciliação e 3 (três) termos de audiência de Instr ução para a modalidade trabalhista.  
 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – Submódulo 1  

Bruno Baltazar dos Santos - 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 certidão de Regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 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 5 – Submódulo 1  

Leandro Vieira da Silva - 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 apresentou Certidão Positiva de Débito s e Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, em desconformidade com o previsto n o 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 5 – Submódulo 1, 2, 3  e 4 

Karigyo e Advogados Associados 

Motivação: Itens 4.2, 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 prova de regulari dade de todos os advogados, 
sócios, associados/empregados junto ao Conselho Sec cional da OAB, através de 
certidão emitira pela OAB/PR.  
 
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 advogado (a)s Dr. (a)s: Adriana Paula Dalle Last e, Amanda Porto de Oliveira, 
Mariana Fernanda Vosello Viscardi, Camila Franco Pr ete e Tiago Nazareth Martins, 
elencados na declaração de fornecimento de dados e estrutura, não estão averbado(a)s 
no contrato social da Proponente, merecendo regular ização neste tocante para a 
prestação dos 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 P rova de Regularidade perante a Fazenda do 
Estado do Paraná, mediante apresentação da certidão  negativa de débitos tributários e 
de dívida ativa estadual , em desconformidade com o previsto no Edital 001/2 019.  
 
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 não apresentou relação nominal advogados que prestarão os 
serviços.  



 
 

A Proponente deixou de apresentar a relação nominal d os advogados que irão,  
efetivamente, prestar os serviços. 
 
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. 
O advogado Dr. Tiago Nazareth Martins, relacionado para prestação dos serviços, 
deixou de apresentar certificado digital válido (te la Certisign). 
 
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: 
Dra. Fernanda Carvalho Marques: 2 (dois) termos de audiências de conciliação e 3 
(três) termos de audiências de instrução da modalid ade  Juizados Especiais Cíveis e 1 
(um) termo de audiência de Conciliação e 1 (um) ter mo de audiência de Instrução para a 
modalidade Trabalhista. 
Dr. Victor Henrique Sena Freitas de Oliveira: 1 (um ) termo de audiência de conciliação 
da modalidade Juizados Especiais Cíveis; 3 (três) t ermos de audiências de conciliação 
e 2 (dois) termos de audiências de instrução da mod alidade trabalhista. 
Dr. Brian Masaharu Andrade Karigyo: 3 (três termos de audiências de conciliação e 3 
(três) termos de audiências de instrução da modalid ade Juizados Especiais Cíveis); - 2 
(dois) termos de audiências de conciliação e 3 (trê s) termos de audiências de instrução 
da modalidade trabalhista. 
Ainda, o (a)s advogados Dr(a)s: Adriana Paula Dalle  Laste, Amanda Porto de Oliveira, 
Mariana Fernanda Vosello Viscardi, Camila Franco Pr ete e Tiago Nazareth Martins, 
elencados na declaração de fornecimento de dados e estrutura não apresentaram 
nenhum termo de audiência para comprovação de capac idade técnica. Caso estes 
profissionais venham a ser averbados na Sociedade, juntar todos os termos de 
audiências para fins de comprovação da capacidade t écnica. 
 
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. 
 
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
(  X  ) Para Regularização documental 
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