
 

 Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01  

ABOU FARES 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 certidão de regularidade da profissional Karim 

Mahmud da Maia Abou Fares, OAB/PR 21.027 da seccional da OAB/PR, juntando, tão 

somente a certidão de regularidade da Sociedade, sob certidão de nº I354976/19. 

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, apesar de Sociedade Individual, deixou de apresentar relação 

nominal do advogado que prestará os serviços.  

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, o advogado da sociedade proponente 

resta regularizar: 



Karim Mahmud da Maia Abou Fares, OAB/PR 21.027 – 3 (Três) termos de audiências 

de instrução e 3 (três) termos de audiências de Conciliação 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 1 e SUBMÓDULO 01 E 02 

DITZEL DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: Item 4.3 e 4.5 

 
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. 
A sociedade proponente deixou de apresentar os Atos constitutivos e alterações 
contratuais registradas e averbadas no conselho Seccional da Ordem de Advogados 
do Brasil. 
 
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 necessária do 
advogado indicado junto a Seccional da OAB respectiva, em desconformidade com o 
previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A proponente deixou de apresentar prova de regularidade com INSS, através de 
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como 
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 4.5 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. 

 

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

 
Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULOS 01 E 02 

FRANCIELI JACOMEL 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 a prova de regularidade necessária da 

advogada Francieli Jacomel Zurita Pohlmann, OAB/PR 50.534, em 

desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  

 

 

 

 

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

 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01  E 03 

PARREIRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: Item  4.3    

 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido 
dos advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com 
o Comunicado 01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal 
comprovação. A Sociedade em questão deixou de apresentar o referido documento, 
em desconformidade com o Edital 001/2019.  
A sociedade proponente deixou de apresentar o certificado digital valido do 

advogado. 

 

 

 

 

 

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

 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01  

ROBERTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: Item 4.3 

 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos 

advogados, sejam eles na condição de sócios, empregados e associados é 

condição essencial para o Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer 

que, tanto no tocante a Regularidade da Sociedade e dos Advogados, quanto na 

relação nominal a ser apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, 

empregados e associados. Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no 

Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do 

Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 11º do Provimento 

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

170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato Social 

junto a Seccional da OAB correspondente.  

A proponente, apesar de Sociedade Individual, deixou de apresentar relação 

nominal advogados que prestarão os serviços, em desconformidade com o 

previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie.  

 

 

 

 

 

 

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

 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01,02 e 03 

RUI PEREIRA ROCHA JR 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 

apresentação das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o 

Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados 

deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, 

inclusive, durante a futura execução contratual.  

A proponente deixou de apresentar Prova de 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 de certificado digital válido 
dos advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com 
o Comunicado 01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal 
comprovação. A Sociedade em questão deixou de apresentar o referido documento, 
em desconformidade com o Edital 001/2019.  
A sociedade proponente deixou de apresentar o certificado digital valido do 

advogado. 

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. 

Para fins de regularização a Proponente deverá juntar: 

Dr. Rui Pereira Rocha, OAB/PR 80.891: 3 (três) termos de audiência de 

instrução trabalhista para fins de comprovar a capacidade técnica na 

modalidade trabalhista, vez que todos os termos juntados para tal modalidade 

referem-se a termos de audiências iniciais e nenhuma de atos instrutórios. 

 

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

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01  

VITICA E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Motivação: Itens 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. 

A Proponente apresentou a prova de Inscrição no Cadastro Municipal da 

Cidade de São Paulo/SP, não demonstrando possuir filial nos locais do 

Módulo e Submódulo optado no ato do pedido de Credenciamento. 

 

 

 

 

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

 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
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SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 

RIBEIRO EVANGELISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 03/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante ao termo de titularidade do 

certificado digital, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 02 

DERENNE & BOLONHEZ ADVOGADOS 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 03/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a capacidade técnica dos 

profissionais apresentados, estando a Sociedade Proponente apta ao 

Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01, 02 e 03 

LIRA E ZAKOVICZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Motivação: item 4.2 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto aos itens 4.2, 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido de 

regularização documental em data de 03/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que restou faltante a 

declaração de autenticidade dos documentos apresentados junto ao 

credenciamento, de modo que, 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, apresentando 

declaração de autenticidade nos atos constitutivos juntados quando da 

regularização, mas que não abrange todos os documentos do credenciamento, 

persistindo a pendência quanto a este item, 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 1 e SUBMÓDULO 2 

RODRIGO BARBIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 04/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a certidão de regularidade do 

profissional perante a OAB/PR, estando a Sociedade Proponente apta ao 

Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 1 

GONZAGA & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 10/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade dos 

profissionais perante o órgão de classe e ao CRF apresentado, estando a Sociedade 

Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 1 

AGUIAR & CAJUEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto aos itens 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido de 

regularização documental em data de 11/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade e capacidade 

técnica dos profissionais, estando a Sociedade Proponente apta ao 

Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 03 

KRIECK, DIONÍSIO & BEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Motivação: item 4.4 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 15/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que restaram faltantes 

os termos de audiências requeridos para regularização, encaminhando tão 

somente os atos constitutivos da Sociedade Proponente, que não tem o condão 

de cumprir com o item 4.4 do Edital, restando pendente ainda este item editalício.  

Saliente-se que o Credenciamento é possível a qualquer tempo, desde que 

atendidos os requisitos do Edital, sem falar em inaptidão para o caso da 

Proponente, mas tão somente regularização documental, conforme item 3.4 do 

Edital, bastante a regularização para nova análise documental por esta Comissão. 

 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULOS 01, 02 E 03 

LUCAS DE CAMPOS BISPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 15/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade do profissional, 

estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 – SUBMÓDULOS 1, 2 E 3 

KAISS, BROERING & MOCELIN ADVOGADOS 

Motivação: 4.3 e 4.4 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 
quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização documental em data de 17/09/2020.  
 
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 comprovante de certificado digital válido para a 
advogada Andrea Paula da Rocha Scorsin, OAB/PR 41945, que constou na nova relação 
nominal 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. 
 
Daniella Letícia Broering Leitum, OAB/PR 30.694: 2 (dois) termos de audiência de instrução 
cível para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade 1 – Juizados Especiais 
Cíveis.  
 
Andrea Paula da Rocha Scorsin, OAB/PR 41945: 1 (um) termo de audiência de conciliação 
cível para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade 1 – Juizados Especiais 
Cíveis, vez que foi juntado termo de audiência de conciliação em nome de Andrea Kessler 
Gonçalves, OAB/PR 61.404. 
 
Mariana Kowalski Furlan Correa, OAB/PR 37.138: 3 (três) termos de audiência de conciliação 
cível e 3 (três) termos de audiência de instrução cível para fins de comprovar a capacidade 
técnica na modalidade 1 – Juizados Especiais Cíveis. 
 

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

Comissão do Credenciamento 001/2019 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULOS 1 E 2 

SIDNEY GMACH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 21/09/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a indicação expressa do 

profissional indicado para prestação do serviço, estando a Sociedade Proponente 

apta ao Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 02  

LEONARDO FALCÃO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Regularização - Motivação: Itens 4.2, 4.3 e 4.4    

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise 

das propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando 

de regularização documental quanto aos itens 4.2, 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido 

de regularização documental em data de 23/09/2020, restando necessária nova 

regularização documental, conforme segue abaixo. 

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 Sociedade Proponente retificou a relação dos profissionais indicados que 

prestarão serviço pela Sociedade, juntando os contratos de associação que 

foram levados a registro na OAB para as seguintes profissionais: Maria Luiza 

Silva Piccoli, OAB/RO 8916, Ananda Karoline Santos e Silva Eduvirges, 

OAB/PR sob nº 87.801 e Larissa Maria Rodrigues Oliveira, OAB/PR 100.304. 

Entretanto, não constou que os contratos foram averbados e em que data, 

restando somente a data do pedido de registro, necessitando juntada de 

certidão de regularidade da Sociedade que comprove a averbação.  

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. 
 
Para fins de regularização no tocante a capacidade técnica a Proponente deverá 
juntar: 
Leonardo Falcão Ribeiro, OAB/RO 5408: 1 (um) termo de audiência de 
instrução cível, para fins de comprovar a capacidade técnica quanto a 



 
modalidade Juizados Especiais Cíveis, bem como 3 (três) termos de audiência 
de conciliação/inicial trabalhista e 3 (três) termos de audiência de instrução 
trabalhista, para fins de comprovar a capacidade técnica quanto a modalidade 
trabalhista. 
 
Maria Luiza Silva Piccoli, OAB/RO 8916: 1 (um) termo de audiência de instrução 
cível, para fins de comprovar a capacidade técnica quanto a modalidade 
Juizados Especiais Cíveis, bem como 1 (um) termo de audiência de 
conciliação/inicial trabalhista, para fins de comprovar a capacidade técnica 
quanto a modalidade trabalhista. 
 
Amanda Karoline Santos e Silva Eduvirges, OAB/PR 87.801: 1 (um) termo de 
audiência de instrução cível, para fins de comprovar a capacidade técnica 
quanto a modalidade Juizados Especiais Cíveis, bem como 3 (três) termos de 
audiência de conciliação/inicial trabalhista e 3 (três) termos de audiência de 
instrução trabalhista, para fins de comprovar a capacidade técnica quanto a 
modalidade trabalhista. 
 
Larissa Maria Rodrigues Oliveira, OAB/PR 100.304: 3 (três) termos de 
audiência de instrução cível, para fins de comprovar a capacidade técnica 
quanto a modalidade Juizados Especiais Cíveis, bem como 3 (três) termos de 
audiência de conciliação/inicial trabalhista e 3 (três) termos de audiência de 
instrução trabalhista, para fins de comprovar a capacidade técnica quanto a 
modalidade trabalhista. 
 

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          
 
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 – SUBMÓDULO 1 E 2 

BALESTRA & STROZZI ADVOCACIA 

Regularização - Motivação: 4.4 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 
quanto aos itens 4.2, 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido de regularização documental em data de 
28/09/2020, restando necessária nova regularização documental, conforme segue abaixo. 
 
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. 
 
Para fins de regularização a Sociedade Proponente deverá encaminhar: 
 
Maria Cristina Balestra da Silva Santos, OAB/PR 72.897: 2 (dois) termos de audiência de 
conciliação cível e 1 (um) termo de audiência de instrução cível para fins de comprovar a 
capacidade técnica na modalidade 1 – Juizados Especiais Cíveis. Foi juntado mesmo termo 
de audiência de conciliação, apresentado quando do pedido de credenciamento, 
relacionado aos autos 0008746-36.2015.8.16.0024, motivo pelo qual requer a juntada de 
outros termos de audiências diversos dos já apresentados. 
 
 
 

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

Comissão do Credenciamento 001/2019 

 



 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 – SUBMÓDULOS 1, 2 E 3 

FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS 

Regularização - Motivação: 4.3 e 4.4 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 
quanto aos itens 4.3, 4.4 e 4.5. Encaminhou pedido de regularização documental em data de 
05/10/2020, restando necessária nova regularização documental, conforme segue abaixo. 
 
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 Sociedade Proponente retificou a relação dos profissionais indicados quando do pedido de 
credenciamento, juntando os contratos de associação que foram levados a registro na OAB para 
as seguintes profissionais: Izabela Boaventura Cruz Carvalho, OAB/MG 76.650, Flavia da Silva 
Rocha, OAB/PR 77.801, Adriana Cristina Mariani, OAB/PR 81.697, Ana Carolina Santos Machado, 
OAB/PR 89.181, Athina Roberta Alves, OAB/PR 81.066, Joice de Oliveira, OAB/PR 76.936, Lilian 
Caroline Soares Araujo, OAB/PR 72.705, Monica Gigel Lopes, OAB/PR 85.709, Nayandra Camilo, 
OAB/PR 90.849. 
 
Entretanto, encaminhou o requerimento de averbação das associações, sem, contudo, juntar a 
prova efetiva da averbação procedida para tais profissionais, restando somente a data do pedido 
de registro, necessitando juntada de certidão de regularidade da Sociedade na Seccinal de Minas 
Gerais e Paraná, que comprove a efetiva averbação. 
 
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.  
A proponente, quando da regularização documental, não juntou nenhum termo de audiência, conforme 
requerido no Edital de Publicação de Retificação de Resultado do Módulo 1 em 15/09/2021. Portanto, 
para regularizar a Sociedade Proponente deverá juntar: 
 
Para todos os advogados constantes do quadro social: Camila de Abreu Fontes de Oliveira, 
OAB/MG 115.807, Davidson Malacco Ferreira, OAB/MG 83.110, Fernando Antonio Fraga 
Ferreira, OAB/MG 56.549, Joel Gomes Moreira Filho, OAB/MG 90.237, Marcos Caldas Martins, 
OAB/MG 56.526, Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167, Tarcísio Pinto Ferreira, OAB/MG 
20.694, Vinicius Barros Rezende, OAB/MG 133.333: juntar para cada um dos advogados 
indicados: 3 ( três) termos de audiências de conciliação cível e 3 (três) termos de audiências 



 

de instrução cível para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade juizados 
especiais cíveis, bem como 3 (três) termos de audiências de conciliação/inicial trabalhista e 3 
(três) termos de audiências de instrução trabalhista para fins de comprovar a capacidade 
técnica na modalidade trabalhista. 
 
Para os advogados indicados na relação nominal: Adriana Cristina Mariani, OAB/PR 81.697, 
Ana Carolina Machado, OAB/PR 89.181, Flávia da Silva Rocha, OAB/PR 77.801, Joice De 
Oliveira, OAB/PR 79.936, Mônica Gigel Lopes, OAB/PR 85.709: juntar para cada um dos 
advogados indicados: 3( três) termos de audiências de conciliação cível e 3 (três) termos de 
audiências de instrução cível para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade 
juizados especiais cíveis, bem como 3 (três) termos de audiências de conciliação/inicial 
trabalhista e 3 (três) termos de audiências de instrução trabalhista para fins de comprovar a 
capacidade técnica na modalidade trabalhista. 
 
Athina Roberta Alves, OAB/PR 81.066: juntar 3 (três) termos de audiências de instrução cível 
para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade juizados especiais cíveis. 
 
Lilian Caroline Soares Araújo, OAB/PR 72.705: juntar 2 (dois) termos de audiências de instrução 
cível para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade juizados especiais cíveis, 
bem como 3 (três) termos de audiências de conciliação/inicial trabalhista e 3 (três) termos de 
audiências de instrução trabalhista para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade 
trabalhista. 
 
Nayandra Camilo, OAB/PR 90.849 e Izabela Boaventura Cruz Carvalho, OAB/PR 76.650: juntar 
3 (três) termos de audiências de conciliação cível e 3 (três) termos de audiências de instrução 
cível para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade juizados especiais cíveis, 
bem como 3 (três) termos de audiências de conciliação/inicial trabalhista e 3 (três) termos de 
audiências de instrução trabalhista para fins de comprovar a capacidade técnica na 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 1 e SUBMÓDULO 01 

SIMEIA ZAMPOLI PRESTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 06/10/2020. 

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade da advogada 

prestadora do objeto do credenciamento e a regularidade da Sociedade, estando a 

Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

 

 

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 02 

LIMA DEMBISKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto aos itens 4.2 e 4.3. Encaminhou pedido de 

regularização documental em data de 07/10/2020. 

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade dos 

profissionais indicados, a prova de inscrição do cadastro municipal e a declaração 

de autenticidade dos doucmentos, estando a Sociedade Proponente apta ao 

Credenciamento. 

 

 

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

 

 

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01,02 e 03 

SOLANGE ROQUE DO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 08/10/2020. Em sede de recurso foi habilitada para a 

modalidade trabalhista. 

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a capacidade técnica da 

profissional indicada, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

 

 

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 02 

LUIZ OTAVIO GOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto aos itens 4.1 e 4.3 Encaminhou pedido de 

regularização documental em data de 08/10/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante ao pedido de Credenciamento 

e a Regularidade da Sociedade, estando a Sociedade Proponente apta ao 

Credenciamento. 

 

 

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

 

 

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 

VIEIRA, NUNES & GUIMARÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.3 Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 08/10/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade da Sociedade, 

estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

 

 

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01  

MENEGASSA & REGIS SOCIEADE DE ADVOGADOS 

Motivação: Item : 4.4 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 27/10/2021, restando necessária nova regularização 

documental, conforme segue abaixo. 

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.  

Quando da regularização não restou encaminhados os termos de audiências, 

conforme ata de análise das propostas. Deste modo, para a sociedade 

regularizar a situação resta juntar para o seguinte advogado: 

Drº Wellington Ricardo Regis: 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 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 1 e SUBMÓDULO 01 e 02 

GANDIN ADVOCACIA & CONSULTORIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto aos itens 4.3 e 4.4 Encaminhou pedido de 

regularização documental em data de 04/11/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade da Sociedade 

e a capacidade técnica dos profissionais, estando a Sociedade Proponente apta ao 

Credenciamento. 

 

 

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

 

 

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 02 

CANEPARO & ECHSTEIN ADVOGADOS 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 

documental em data de 09/12/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a capacidade técnica dos 

profissionais, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

 

 

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 02 

SAVORDELLI & STIVAL ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto aos itens 4.3 e 4.4 Encaminhou pedido de 

regularização documental em data de 29/12/2020.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a relação dos advogados 

indicados para prestação do serviço e a capacidade técnica dos profissionais, 

estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 1 e SUBMÓDULO 01 e 02 

SCOLMEISTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10768, de 15/09/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto aos itens 4.3 e 4.4 Encaminhou pedido de 

regularização documental em data de 16/04/2021.  

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de 

acordo com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a relação expressa da 

profissional indicada para prestação do serviço, bem como quanto a capacidade 

técnica da profissional, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

 

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

                           
                              Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MODULO 2 E SUBMODULOS 01 E 02 

CLAYTON RIBEIRO 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 001/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 – SUBMÓDULO 1 

ROBERTO CEZAR PINTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 04/12/20019. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a capacidade técnica dos profissionais, 
estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 – SUBMÓDULO 1 

BARBIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto aos itens 4.1, 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido de 
regularização documental em data de 16/12/2019. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante ao pedido de credenciamento, aos 
profissionais indicados e a capacidade técnica destes profissionais, estando a Sociedade 
Proponente apta ao Credenciamento. 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 2 – SUBMÓDULO 2 

BIN ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Regularização Documental: Itens 4.3 e 4.4 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto aos itens 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 21/01/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou: a) que a Certidão Negativa de 
Débitos da Prefeitura de Curitiba, não tem o condão de atestar a prova de inscrição 
Municipal para o escritório da Proponente em Ponta Grossa, local onde será realizada a 
prestação dos serviços, conforme pedido de credenciamento; b) Restou ausente a 
comprovação da capacidade técnica para a modalidade trabalhista do Dr. Ayslan Alves 
Leifeld, necessitando a regularização com o envio de 3(três) termos de conciliação/inicial e 3 
(três) termos de audiência de Instrução para a modalidade trabalhista; c) restou ausente a 
comprovação da capacidade técnica da Dra. Giorgia Enrietti Bin Bochenek para a 
modalidade trabalhista, devendo juntar 1 (um) termo de audiência de Instrução para a 
modalidade trabalhista. 
 
Desta forma, segue novamente para a regularização documental nos termos acima, 
eis que em desconformidade com a exigência do Edital 01/2019 no tocante aos itens 
4.3 (Prova de Inscrição no Cadastro Municipal, conforme despacho já exarado 
anteriormente e item 4.4 (Capacidade Técnica) nos termos acima mencionados. 
 
 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – Submódulo 4 

MAURICIO GIACOMINNI – 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, apesar de ser Sociedade Individual, não apresentou relação nominal 
do(s) advogado(s) que prestarão os serviços, em desconformidade com o previsto no 
Edital e na legislação aplicável a espécie.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades 
Credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital para celebração e execução do contrato.  
A proponente deixou de apresentar prova de regularidade do Sócio integrante da 
Sociedade, em desconformidade com o previsto no 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 Proponente 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. Firmou ainda uma declaração informando 
que não possui os termos de audiências, pois passou a advogar apenas a partir de 
março de 2019. 
 
 
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 

 
Comissão do Credenciamento 1/2019 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

ANTONIO CESAR PORTELA 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 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 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) sob 
nº 2019100604032564034402, com validade de 06/10/2019 a 04/11/2019. Entretanto, 
como o pedido de credenciamento foi apresentado em 11/11/2019, conforme protocolo 
nº 258283, o presente CRF encontrava-se expirado quando do pedido de 
credenciamento, em desconformidade com o previsto no 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 Proponente 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. 
 
Para fins de regularizar a situação deverá a proponente apresentar: 
 
Dr. Rubens Flavio Cardoso Junior: 1 (um) termo de audiência inicial/conciliação 
trabalhista pra fins de comprovar a capacidade técnica para a modalidade 2 (causas 
trabalhistas). 
 
 
(      ) Apto ao Credenciamento 
 
(      ) Inapto ao Credenciamento 
 
(  X  ) Para Regularização documental 

 
Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 4 

BOSCHI E FONTANA 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 tanto da Sociedade 
como também dos Sócios, Associados/Empregados indicados na relação de profissionais que 
prestarão os serviços, em desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação das 
certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê 
nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A Proponente deixou de apresentar os documentos de regularidade relacionados  a prova de 
regularidade com INSS, através de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, 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 Inscrição no Cadastro Municipal exigida, em 
desconformidade com o previsto no 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 Proponente 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. 
 
Para fins de regularizar a situação deverá a proponente apresentar: 
Dra. Marcia Regina Boschi: 1 (um) termo de audiência conciliação cível para fins de comprovar 
a capacidade técnica na 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 3 

MARTINE E ARAGÃO ADVOGADOS 

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 Credenciamento, em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019, impossibilitando determinar o 
Módulo e Submódulo, de forma expressa, que pretendem o credenciamento, bem 
como aferir a que modalidades busca o credenciamento junto a Sanepar.  
 
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 provas de regularidade necessária da Sociedade, 
apresentando somente as certidões de regularidade dos Sócios, em desconformidade 
com o previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, 
o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução 
contratual.  
A Proponente deixou de apresentar 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 Inscrição no Cadastro Municipal 
exigida, em desconformidade com o previsto no 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 Proponente 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. 
Restou prejudicada a análise quanto a capacidade técnica dos profissionais indicados 
que prestarão os serviços, conforme indicados as fls. 19, tendo em vista que não foi 
juntado o pedido de credenciamento, conforme fundamentação acima, restando a esta 
Comissão somente a análise quanto ao número de termo de audiências que foram 



 
 
juntadas: 
 
Dr. Gibson Martine Victorino, OAB/PR 37.609: 2 (dois) termos de audiências de 
conciliação e 3 (três) termos de audiências de instrução cível na modalidade Juizados 
Especiais Cíveis. 
 
Dr. Silvio Nascimento de França, OAB/PR 55.987: 3 (três) termos de audiências de 
conciliação cível e 3 (três) termos de audiências de instrução cível na modalidade Juizados 
Especiais Cíveis.  
 
Dr. Jair Vanir de Aragão, OAB/PR 50.456: nenhum termo de audiência juntado.  

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

Comissão do Credenciamento 1/2019 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 4 

CRUZ & LANGER ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Motivação: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o 
Credenciamento. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades 
Credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital para celebração e execução do contrato.  
A Proponente deixou de apresentar as provas de regularidade necessárias da 
Sociedade, dos Sócios e/ou dos Associados/Empregados que irão prestar os 
serviços, em desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam 
eles na condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o 
Credenciamento. O referido item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a 
Regularidade da Sociedade e dos Advogados, quanto na relação nominal a ser 
apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e associados. 
Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do 
Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da 
OAB; c) 5º e 11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 
1º do Provimento 170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato 
Social junto a Seccional da OAB correspondente.  
A Proponente deixou de apresentar relação nominal dos advogados que prestarão os 
serviços, 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 Prova 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 
001/2019.  
 
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, apresentando 
somente Temo de Emissão do Certificado Digital para a Sociedade, 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 Proponente 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. 
Para fins de regularizar a situação deverá a Proponente juntar: 
 
Dr. Everton Alves da Cruz, OAB/PR 76.800: 1 (um) termo de audiência de conciliação 
cível e 1 (um) termo de audiência de instrução cível para fins de comprovar a capacidade 
técnica na modalidade Juizados Especiais Cíveis. 
 
Dr. Victor Langer, OAB/PR 53.328: 2 (dois) termos de audiências de conciliação cível e 1 
(um) termo de audiência de instrução cível para fins de comprovar a capacidade técnica na 
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 3 – SUBMÓDULO 3 

ANATALIA FERREIRA PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: Itens 4.2 e 4.3 

 
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 provas de regularidades necessárias da Sociedade e 
do(a)(s) Sócio(a)(s) integrantes, 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, apesar de sociedade individual, deixou de apresentar relação nominal do(a)(s) 
advogado(a)(s) que prestarão os serviços, , 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 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 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.  
 
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 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

BRITO & PEOVEZAN ADVOGADAS ASSOCIADAS 

 
Recebida documentação complementar, através do protocolo sob nº 261451, em data de 
13/01/2020, para fins de habilitação da Sociedade em questão na modalidade trabalhista, 
eis que já habilitada para o Credenciamento na modalidade Cível. Diante da análise 
documental da Sociedade Proponente está de acordo com os parâmetros estabelecidos no 
Edital. Portanto, apta ao Credenciamento 1/2019 em ambas as modalidades, cível e 
trabalhista. 

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

 
Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULOS 1,2 E 3 

CARLOS VERRUCH JR. 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 em ambas as 
modalidades, cível e trabalhista. 

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

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 1 

JARDEL DE SOUZA BERGMANN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 03/12/2019. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade do profissional a prestar os 
serviços, bem como quanto a regularidade Social, mediante apresentação de CRF válido na 
data da regularização, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 1 

JUSSIMAR LINK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 03/12/2019. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade do profissional que irá prestar 
os serviços, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULOS 2 E 3 

PRATES E RECH ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Regularização Documental: Item 4.3 

 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 
quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização documental em data de 04/12/2019. 
 
Ante o documento encaminhado a Comissão analisou que a presente CRF foi apresentada em 
04/12/2019, para fins de regularização, mas já se encontrava vencida deste 30/10/2019. Portanto, 
resta a Sociedade Proponente regularizar tal situação encaminhando CRF que esteja válido na data 
da regularização. 
 
 

 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

ANTONIO LU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 
quanto aos itens 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido de regularização documental em data de 04/12/2019. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com a 
exigência do Edital 01/2019, pois excluiu os advogados não averbados para a prestação do serviço, 
deixando de encaminhar os termos de audiências para comprovação da capacidade técnica dos 
mesmos, haja vista que o Dr. Antonio Lu já havia preenchido os requisitos de capacidade técnica 
para a prestação dos serviços, não se fazendo necessária a regularização do item 4.4 em relação a 
sua pessoa, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 
 

 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

MARCIA CRISTINA ARLINDO MANENTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.1. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 04/12/2019. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019, suprindo a necessidade de indicação expressa do 
Módulo e Submódulo para atuação, estando a Sociedade Proponente apta ao 
Credenciamento. 
 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

MACHADO, DAHLEM & CRUZ E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Regularização Documental: Itens 4.3 e 4.4 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 
quanto aos itens 4.3 e 4.4. Encaminhou pedido de regularização documental em data de 06/12/2019. 
 
Para tanto, encaminhou os seguintes documentos: a) Petitório esclarecendo as modalidades de 
atuação de cada um dos advogados indicados para a prestação do serviço; b) Certidão nº I-
357132/19, comprovando a regularidade do Dr. Altair Aparecido dos Santos; c) Documento do 
Processo nº 19025/2018, perante a OAB/PR referente a 1ª alteração contratual; d) Relatório de Teste 
de Certificado Digital do escritório MACHADO DAHLEM E CRUZ E SOUZA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS; e) Dr. Paulo Celso Machado Filho: 3 (três) termos de audiência de conciliação e 3 
(três) termos de audiência de Instrução para a modalidade Juizados Especiais Cíveis;     
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou o seguinte: 1) Ante o petitório encaminhado 
ficou expressamente consignado que: 1.1) o advogado Dr. Mauro Cesar João de Cruz e Souza 
atuará somente na modalidade Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual deixou de encaminhar os 
termos de audiências para a modalidade trabalhista; 1.2) o advogado Dr. Paulo Celso Machado 
Filho atuará somente na modalidade Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual deixou de 
encaminhar os termos de audiências para a modalidade trabalhista; 1.3) o advogado Dr. Altair 
Aparecido dos Santos atuará somente na modalidade Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual 
deixou de encaminhar os termos de audiências para a modalidade trabalhista; 1.4) o advogado Dr. 
Caetano Engler Dahlem, atuará somente na modalidade trabalhista, motivo pelo qual deixou de 
encaminhar os termos de audiências de conciliação e instrução cível. Para fins de capacidade 
técnica, e, levando em conta a indicação expressa de quais advogados atuarão nas respectivas 
modalidades, resta comprovado o critério da capacidade técnica para os profissionais indicados; 2) O 
documento do Processo 19025/2019 não atestou que a averbação do Dr. Altair Aparecidos dos 
Santos ocorreu junto a Sociedade Proponente, motivo pelo qual renova-se a presente necessidade 
de regularização documental para que este profissional preste os serviços; 3)  O Relatório de 
Teste do Certificado Digital encaminhado pela Proponente refere-se a própria Sociedade e não aos 
profissionais que a integram. Desta forma, necessário se faz que a Proponente, para fins de 
regularização, encaminhe o Relatório de Teste de Certificado Digital para os todos os 
profissionais indicados para a prestação do serviço; 4) Os termos de audiências encaminhados 
pela Proponente para fins de capacitação técnica do Dr. Paulo Celso Machado Filho, 
complementaram a documentação e atestou a capacidade técnica do referido profissional para a 
modalidade Juizados Especiais Cíveis. 5) Em que pese não tenha sido detectada a ausência de 
Certidão de Regularidade dos Profissionais quando da análise inicial do pedido de credenciamento, 
requer-se que, nos termos do item 4.3 do Edital, que a Proponente encaminhe, com exceção do 
Dr. Altair Aparecido dos Santos, que já apresentou Certidão sob nº I-357132/19, quando da 
regularização, Certidões da OAB/PR comprovando a regularidade dos Drs. Mauro Cesar João 
de Cruz e Souza,  Paulo Celso Machado Filho e Caetano Engler Dahlem. 
 

 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULOS 1 E 2 

BOSI & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 06/12/2019. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019, comprovando a capacidade técnica, de ambos os 
profissionais, para a prestação dos serviços objeto do credenciamento, estando a Sociedade 
Proponente apta ao Credenciamento. 
 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

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

MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Regularização Documental: Item 4.4 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 
quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização documental em data de 06/12/2019. 
 
Para tanto, encaminhou os seguintes documentos: a) Pedido de Credenciamento devidamente 
preenchido; b) Relação Nominal dos Advogados, retificando a relação anteriormente descrita; c) 
Anexo VIII – Declaração de Fornecimento de Dados e Estrutura para a Execução da Prestação do 
Serviço; d) Termos de Audiências: d.1) Dra. Maritzza Fabiane Lima Martinez: 4 (quatro) termos de 
conciliação trabalhista; d.2) Dr. Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior: 3 (três) termos de 
conciliação cível e 4 (quatro) termos de Instrução cível para a modalidade Juizados Especiais Cíveis; 
3 (três) termos de conciliação trabalhista e 4 (quatro) termos de instrução trabalhista para a 
modalidade trabalhista; d.3) Dra. Alba Tatiana Modesto Barros: 1(um) termo de conciliação 
trabalhista e 1 (um) termo de Instrução trabalhista para a modalidade trabalhista; d.4) Dr. Jorge 
Lessa de Pontes Neto: 3 (três) termos de conciliação e 4 (quatro) termos de instrução cível para a 
modalidade Juizados Especiais Cíveis; 1 (um) termo de conciliação trabalhista e 3 (três) termos de 
instrução trabalhista para a modalidade trabalhista.  
 
Da relação nominal apresentada pela Sociedade Proponente na presente regularização houve 
retificação dos nomes dos advogados que prestarão os serviços, objeto do credenciamento, restando 
como prestadores do serviço os seguintes profissionais: Dr. Haroldo Wilson Martinez de Souza 
Junior, Dr. Jorge Lessa de Pontes Neto e Dra. Alba Tatiana Modesto Barros. 
 
Ante os documentos apresentados, restou comprovada a capacidade técnica dos advogados Dr. 
Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior e Dr. Jorge Lessa de Pontes Neto para ambas as 
modalidades de atuação, cível e trabalhista.  
 
Entretanto, para a Dra. Alba Tatiana Modesto Barros restou ausente 1 (um) termo de conciliação 
para a modalidade trabalhista, sendo encaminhado, conforme acima,  1 (um) termo de conciliação 
trabalhista e 1 (um) termo de Instrução trabalhista, quando na verdade, conforme análise documental 
anteriormente realizada, necessário se fazia o encaminhamento de 2 (dois) termos de audiência de 
conciliação para a modalidade trabalhista, restando pendente tal regularização documental. 
 
 

 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

ARACELY DE SOUZA COSSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 06/12/2019. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante ao certificado digital válido para a profissional 
que irá prestar os serviços, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 1 

ARMANDO R. DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 06/12/2019. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade do profissional que irá prestar 
os serviços, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

ZARATE & KIELCHLE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 12/12/2019. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a capacidade técnica das profissionais que 
irão prestar os serviços, tendo em vista que a capacidade técnica da Dra. Jéssica Kiechle já 
havia sido preenchida na modalidade trabalhista, quando da análise documental inicial, bem 
como que a capacidade técnica da Dra. Dra. Pamela Zarate Silva já havia sido preenchida 
na modalidade cível, quando da análise documental inicial do Pedido de Credenciamento. 
Desta forma, ante a especificação expressa da Sociedade Proponente das profissionais que 
irão prestar os serviços e das modalidades afetas a cada uma, resta a Sociedade 
Proponente apta ao Credenciamento, sem que se faça necessária a complementação de 
documentação no tocante a capacidade técnica destas profissionais. 
 
 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 3 – SUBMÓDULO 3 

QUADROS, DRASZEWSKI & STURMER ADVOGADAS ASSOCIADAS 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10574 de 29/11/2019 e Ata de análise das 
propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 
regularização documental quanto ao item 4.3. Encaminhou pedido de regularização 
documental em data de 13/12/2019. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade Social, mediante apresentação 
de CRF válido na data da regularização, estando a Sociedade Proponente apta ao 
Credenciamento. 

 
 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULO 01 

CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: Itens 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.  

 
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: 
Claudemir José de Oliveira, OAB/PR 76.745: juntar 3 (três) Termos de audiências de 
conciliação/inicial trabalhista e 3 (três) termos de audiências de instrução trabalhista, 
para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade trabalhista, requerida 
quando do pedido de credenciamento. 
 

 
 
(    ) 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 

DAYANE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: Itens 4.3, 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 

advogada que compõe o quadro social e do advogado indicado na relação de 

prestação de serviço, que não se encontra averbado, conforme certidão nº I-354665/19, 

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 os seguintes advogados/pessoas físicas 

como prestadores dos serviços objeto do edital, mas que não se encontram averbados 

no Contrato Social, são eles: Alexandre Rainato Genta, OAB/PR 22.032, Raíssa Munhoz 

Marvulle, CPF. 076.864.779-75 e Juliana Jacinto da Silva, CPF 051.420.789-26,  em 

desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie. 

Salientando que na referida relação devem constar apenas os profissionais advogados 

que comparecerão às audiências e não os profissionais não advogados que integram 

a estrutura da Sociedade. Portanto, resta a Sociedade em questão a averbação do 

profissional advogado indicado no contrato social perante a Seccional da OAB 

respectiva ou apresentar nova relação de prestadores de serviços somente com os 

advogados averbados no contrato social. 

 

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 apresentou Certidão de Regularidade de ISS junto à Prefeitura de 

Londrina, mas em nome da Sociedade antiga “Dayane Medeiros Advogados 

Associados, devendo regularizar tal situação para conste prova no cadastro municipal 

da Sociedade atual, em desconformidade com o previsto no Edital 001/2019. 

 



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

das certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, 

o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução 

contratual.  

A proponente deixou de apresentar 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 exigidas, em 

desconformidade com o previsto no Edital 001/2019.  

 

Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos 

advogados é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o 

Comunicado 01/2019, restou esclarecido o documento necessário para tal comprovação.  

A Sociedade em questão deixou de apresentar o referido documento para o advogado 

Alexandre Rainato Genta, OAB/PR 22.032, elencados na relação de prestadores de 

serviço e não averbados no contrato social, conforme certidão nº I-354665/19, estando 

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, à sociedade proponente resta regularizar: 
Alexandre Rainato Genta, OAB/PR 22.032: caso este profissional venha a ser averbado 
junto a Sociedade, juntar 3 (três) termos de audiências de conciliação cível e 3 (três) 
termos de audiências de instrução cível, para fins de comprovar a capacidade técnica 
na modalidade cível, requerida quando do pedido de credenciamento. 
 

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 
                              

                               Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 - SUBMÓDULOS 02 E 03 

FREITAS E SILVA ADVOGADAS ASSOCIADAS 

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. 
A proponente no pedido de Credenciamento deixou de apresentar a relação nominal 
indicando os advogados da Sociedade que irão prestar o serviço, em desconformidade 
com o Edital. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da prova de Inscrição no Cadastro 

Municipal da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento, o que também foi 

esclarecido através do Comunicado 01/2019. Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os 

credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, 

inclusive, durante a futura execução contratual.  

A proponente deixou de apresentar a prova de Inscrição 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 referido documento para ambas 

advogadas descritas no anexo VIII, 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. 

Fernanda Aparecida da Silva, OAB/PR 84.415: juntar 1 (um) termo de audiência de 

instrução cível para comprovação da capacidade técnica na modalidade juizados 

especiais cíveis, bem como 1 (um) termo de audiência de conciliação/inicial trabalhista e 

2 termos de audiências de instrução trabalhistas, para fins de comprovar a capacidade 

técnica na modalidade trabalhista. 
 

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



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULOS 1 E 3 

Lincoln Jeferson Nonis Sociedade Individual de Advocacia 

Regularização Documental: Item 4.3  

 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental quanto 
ao item 4.3. Encaminhou, antes mesmo da publicação do resultado, documentação complementar em 
data de 27/11/2019, com o alvará de licença que comprova a Inscrição no cadastro municipal. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com a 
exigência do Edital 01/2019 no tocante comprovação do cadastro municipal, estando a Sociedade 
Proponente apta ao Credenciamento. 

 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4  SUBMODULO- 1, 2 , 3 E 4 

ISAAC ALTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.3 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
05/02/2020. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019, no tocante a relação dos advogados indicados para 
prestação do serviços, ao certificado digital válido e a capacidade técnica dos profissionais, 
estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4  SUBMODULOS - 1 E 5 

ADVOCACIA DR. PEDRO PAVONI NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.2. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
05/02/2020. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019, apresentando a declaração de autenticidade exigida, 
estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4  SUBMODULO- 1 

KARINE PEDLOWSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.3. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
05/02/2020. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019, no tocante a prova de inscrição no Cadastro Municipal e 
a regularidade da Sociedade, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4  

KARYNNE PIRES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: 4.1  

 

Conforme disposto no item 4.1 do Edital a apresentação do pedido de credenciamento 

constante no Anexo I é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital 

prevê no item II e subitens, que os credenciados deverão pleitear o credenciamento 

para apenas um módulo, sem limitação de credenciamento em relação ao número de 

submódulos, devendo ainda indicar as modalidades exigidas no edital. A proponente 

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. 

 

A Proponente quando do envio inicial do pedido de credenciamento 

encaminhou o anexo I sem o preenchimento correto, resultando em 

regularização documental nesse tocante. 

Adveio a regularização documental em data de 06/02/2020, entretanto, a 

Proponente deixou de enviar o pedido de credenciamento, encaminhando, tão 

somente, o anexo II (Módulos e Submódulos) sublinhando os módulos e 

submódulos de seu interesse. 

Porém, é requisito editalício que o pedido de credenciamento (anexo I) seja 

preenchido em sua totalidade, sobretudo, indicando precisamente, o módulo e 

submódulo (s) de seu interesse, o que não ocorreu novamente. 

Portanto, a Proponente deve encaminhar o Anexo I devidamente preenchido 

com o módulo e submódulo (s) de seu interesse, conforme edital. 

 

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



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MODULO 4 E SUBMODULO- 01  

BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.3 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
07/02/2020. 
 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019, no tocante ao certificado digital válido e a capacidade 
técnica, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MODULO 4 E SUBMODULO- 01, 03 e 04 

NUNES E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Motivação: Item 4.4 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.2, 4.3 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data 
de 10/02/2020. 
 
 
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, o advogado da sociedade proponente resta 
regularizar: 
Dr. Douglas Moreira Nunes: 2 (Dois) termos de audiências de instrução da modalidade 2 
(trabalhista). 
 

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

 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MODULO 4 E SUBMODULO- 01, 03 e 04 

SILVIA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.3. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
10/02/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade da profissional, estando a 
Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

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

 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MODULO 4 E SUBMODULO- 01 e 03 

NERIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.2 e 4.3. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
10/02/2020.  
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo 
com a exigência do Edital 01/2019 no tocante a prova de regularidade do profissional indicado 
e sua indicação para prestação do serviço, bem como quando a declaração de autenticidade 
dos documentos apresentados, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1 

DARE  - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.3. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
11/02/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 
a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade da sociedade e sócio, bem como 
quanto a indicação do profissional que prestará os serviços e ao certificado digital válido, 
estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 
 

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

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4  Submódulo - 1,2 e 3 

EIK FERREIRA & DEMICIANO ADVOCACIA 

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
12/02/2020, requerendo a sua exclusão da seara trabalhista, informando que “somente 
realizará audiências cíveis”, modalidade esta que já estava com capacidade técnica aferida.  
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 
a exigência do Edital 01/2019, tendo em vista o pedido de exclusão de atuação na seara 
trabalhista, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4  SUBMODULO - 3 

ADVOCACIA ABRUNHOZA, SANCHES & SANTOS 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
12/02/2020.  
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 
a exigência do Edital 01/2019 no tocante a capacidade técnica, estando a Sociedade 
Proponente apta ao Credenciamento.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULOS 1 E 3 

ADRIANA BUENO OSTRUKA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Regularização Documental: Item 1.1 

 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas a 
Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, sendo considerada inapta ao Credenciamento, 
com base no item 1.1, vez que os documentos apresentados se referiam a inscrição no Credenciamento 
de Pessoa Física (advogada autônoma). Encaminhou, antes mesmo da publicação do resultado, 
documentação complementar em data de 18/12/2019, com os atos constitutivos e demais documentos 
requerendo o seu credenciamento.  
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que, conforme documentos que delimitaram 
o pedido de Credenciamento, foram pela inaptidão e não pela regularização. Portanto, conforme restou 
consignado na decisão da Comissão necessário apresentar novo pedido de credenciamento com todos 
os documentos. 
 
Importante salientar que o Credenciamento poderá ocorrer a qualquer tempo, conforme item 3.4 do 
Edital. 

 

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

 
Comissão do Credenciamento 001/2019 

 
 

 

 

 



 
Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 E SUBMÓDULO 01 

AQUINO, TENÓRIO & ARAÚJO SILVA ADVOCACIA, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA 

Motivação: 4.4  

 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das 

propostas a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de 

regularização documental quanto ao item 4.4. Encaminhou o pedido de 

regularização em data de 12/03/2020.  

 

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. Samuel José Azevedo Silva: 3 (três) Termos de audiências de conciliação 

e 3 (três) termos de audiências de instrução da modalidade trabalhista; 3 (três) 

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

instrução da modalidade cíveis e juizados especiais.  

 

 

 

 

 

 

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

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 5 E 6 

PAULO MADEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas a 

Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 

quanto aos itens 4.2, 4.3 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 16/04/2020. 

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 
a exigência do Edital 01/2019 no tocante a declaração de autenticidade, a regularidade dos 
advogados indicados, prova de inscrição no cadastro municipal, regularidade da Sociedade, 
certificado digital válido e capacidade técnica, estando a Sociedade Proponente apta ao 
Credenciamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 4 – SUBMÓDULO 1, 2 E 3 

CALIXTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas a 

Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização documental 

quanto aos itens 4.1, 4.3 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 04/05/2020. 

Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 
a exigência do Edital 01/2019 no tocante ao pedido de credenciamento, a regularidade da 
sociedade e sócios, seja perante o órgão de classe e a regularidade social, a relação dos 
indicados para prestação dos serviços, a prova de inscrição no cadastro municipal, ao 
certificado digital para os profissionais indicados e a capacidade técnica, estando a Sociedade 
Proponente apta ao Credenciamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(   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 1 

ROMANGNOLO & ZAMPIERI 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 Credenciamento as modalidades, cível ou 
trabalhista, 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 não apresentou relação nominal dos advogados que prestarão os 
serviços, em desconformidade com o previsto no Edital. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões negativas da Sociedade, é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o 
Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A proponente deixou de apresentar prova de regularidade com INSS, através de Certidão 
Negativa de Débitos e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como Prova de 
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), vez que em nome da 
Sociedade anterior e não da Sociedade proponente.  
 
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. 
 
Conforme disposto no item 4.4 do Edital a apresentação de atestado de capacidade técnica, 
mediante a apresentação dos termos de audiências para a(s) modalidade(s) escolhida(s) é 
condição essencial para o Credenciamento. O número mínimo de termos de audiências é de 3 
para cada espécie de audiência, valendo a regra para cada modalidade escolhida 
(cível/trabalhista) e para cada advogado indicado que irá prestar o serviço. No presente caso a 
Sociedade deixou de apresentar o número mínimo de termos de audiência para fins de definir 
sua capacidade técnica para a prestação dos serviços em desconformidade com o Edital 
001/2019.  



 
 

De acordo com o supramencionado, a proponente resta regularizar: 
Dr. Alan Rafael Zampieri, OAB/PR 86.993: caso este profissional venha a ser indicado 
para a prestação do serviço, conforme relação nominal a ser encaminhada, deverá juntar 
1(um) termo de audiência de conciliação/inicial trabalhista e 2 (dois) termos de audiência 
de instrução trabalhista para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade 
trabalhista. 

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

 
 

Comissão do Credenciamento 1/2019 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULOS 2 E 3 

BRUNO CESAR OLIVEIRA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Motivação: itens 4.3 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 do 
Sócio, constante na certidão de regularidade da Sociedade sob nº I-355376/19, em 
desconformidade com o previsto no edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação da relação dos advogados, sejam eles na 
condição de sócios, empregados e associados é condição essencial para o Credenciamento. O referido 
item é claro ao estabelecer que, tanto no tocante a Regularidade da Sociedade e dos Advogados, quanto 
na relação nominal a ser apresentada, as figuras jurídicas aceitas são de: sócio, empregados e 
associados. Considerando o disposto no item 9.3 do Edital, no Comunicado 02 e nos artigos: a) 39 do 
Regulamento Geral da OAB; b) 8º, § 2º do Provimento 112/2016 do Conselho Federal da OAB; c) 5º e 
11º do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB; e d) 7º, inciso I e § 1º do Provimento 
170/2016, os contratos de Associação devem ser averbados no Contrato Social junto a Seccional da 
OAB correspondente.  
A proponente deixou de apresentar relação nominal advogados que prestarão os serviços, em 
desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie. 
 
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. 
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital, a prova de regularidade, mediante  a apresentação das 
certidões negativas  da Sociedade é condição essencial para o Credenciamento. Ainda, o Edital prevê 
nos itens 9.4 e 10.8, que os credenciados deverão manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital, inclusive, durante a futura execução contratual.  
A proponente deixou de apresentar prova de regularidade com INSS, através de Certidão 
Negativa de Débitos e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em desconformidade com o 
previsto no Edital 001/2019.  
 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação de certificado digital válido dos advogados é 
condição essencial para o Credenciamento. Ainda, de acordo com o Comunicado 01/2019, restou 
esclarecido o documento necessário para tal comprovação.  
A Sociedade em questão deixou de apresentar o referido documento, em desconformidade com 
o Edital 001/2019.  
 
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. 
 

 
(      ) 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 3 

REGINALDO CÉSAR PINHEIRO 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 1 

RODRIGUES & PARRA  ADVOGADOS 

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

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

 
Comissão do Credenciamento 1/2019 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 – SUBMÓDULOS 1 E 4 

CASSIO FERNANDES BEVERARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS 

Motivação – Itens: 4.3 e 4.4 

 
Conforme disposto no item 4.3 do Edital a apresentação dos documentos de regularidade da 
Sociedade, dos Sócios, Associados e empregados é condição essencial para o Credenciamento. 
Ainda, o Edital prevê nos itens 9.4 e 10.8, que as Sociedades Credenciadas deverão manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital para celebração e execução do contrato.  
A proponente deixou de apresentar as provas de regularidade necessárias dos advogados 
indicados para prestação dos serviços, encaminhando a Certidão I-393637/21, que versa sobre 
a regularidade da Sociedade proponente. Ademais, as telas de consulta de advogados 
acostadas ao pedido de credenciamento, não tem o condão de atestar a regularidade dos 
profissionais perante a OAB/PR, 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 para prestação dos serviços os seguintes 
advogados: Cassio Fernandes Beverari, OAB/PR 60.651, Diana Cristina Lautensschlager 
Matheus, OAB/PR 63.998 e Janaína Moscatto Orsini Coelho, OAB/PR 47.817. Entretanto, 
somente o sócio, Dr. Cassio Fernandes Beverari, OAB/PR 60.651 encontra-se averbado perante 
a sociedade, conforme certidão I-393637/21, acostada ao pedido de Credenciamento, em 
desconformidade com o previsto no Edital e na legislação aplicável a espécie. Portanto, resta 
a Sociedade regularizar a presente situação com a averbação das profissionais indicadas ou 
retificar a relação nominal para que conste como prestador dos serviços objetos deste Edital 
01/2019, somente o profissional averbado. 
 
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. 
Para fins de regularizar a situação, resta a sociedade proponente juntar: 
 
Diana Cristina Lautensschlager Matheus, OAB/PR 63.998: caso esta profissional venha a ser 
averbada, 3 (três) termos de audiências de conciliação cível e 3 (três) termos de audiências de 
instrução cível para fins de comprovar a capacidade técnica na modalidade juizados especiais 
cíveis. 
 
Janaína Moscatto Orsini Coelho, OAB/PR 47.817: caso esta profissional venha a ser averbada, 
3 (três) termos de audiências de conciliação cível e 3 (três) termos de audiências de instrução 
cível para fins de comprovar a capacidade técnica na 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  SUBMODULO- 04 

DEZAN SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.2 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
06/02/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 

a exigência do Edital 01/2019 no tocante a declaração de autenticidade e a capacidade técnica, 

estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

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

 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5  SUBMODULO- 03 

BARBOSA, GUIMARÃES E GOUVEIA ADVOGADOS 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
07/02/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 

a exigência do Edital 01/2019 no tocante a capacidade técnica, estando a Sociedade Proponente 

apta ao Credenciamento. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 E SUBMODULO 03 

YOKOHAMA & YOKOHAMA – ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.2 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
14/02/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 

a exigência do Edital 01/2019 no tocante a declaração de autenticidade dos documentos e a 

capacidade técnica, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 E SUBMODULO- 01 

BRUNO BALTAZAR DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.3. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
20/02/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 

a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade social, estando a Sociedade Proponente 

apta ao Credenciamento. 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 E SUBMODULO- 01 

LEANDRO VIEIRA DA SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.3. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
27/02/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 

a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade da Sociedade, estando a Sociedade 

Proponente apta ao Credenciamento. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 



 
 

Análise Documental – Credenciamento 1/2019 

 

SOCIEDADE PROPONENTE – MÓDULO 5 E SUBMODULO- 1 

BRAGA & FRANÇOZO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Motivação: Item 4.4 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.1, 4.3 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data 
de 09/03/2020. 
 
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, portanto, apresentar 1 (Um) termo de 
audiência de Conciliação do Juizado Especial Cível e 2 (Dois) 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 

 
 

Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto aos itens 4.2, 4.3 e 4.4. Encaminhou o pedido de regularização em data 
de 12/05/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 

a exigência do Edital 01/2019 no tocante a declaração de autenticidade dos documentos, a 

indicação dos advogados que prestarão os serviços, ao certificado digital válido e a capacidade 

técnica, estando a Sociedade Proponente apta ao Credenciamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(  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 SUBMODULO 02 

VERGINIA YOSHIDA - SOCIEDADE DE ADVOCACIA 

 
Conforme publicação do DIOE – Edição 10618 de 03/02/2020 e Ata de análise das propostas 
a Sociedade Proponente não teve sua carta de aceite, necessitando de regularização 
documental quanto ao item 4.3. Encaminhou o pedido de regularização em data de 
22/05/2020. 
 
Ante os documentos encaminhados a Comissão analisou que os mesmos estão de acordo com 

a exigência do Edital 01/2019 no tocante a regularidade da Sociedade, estando a Sociedade 

Proponente apta ao Credenciamento. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Credenciamento 001/2019 
 
 

 

 

 


