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COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

ASS. BRASILEIRA DE EDU. E SAÚDE - ABRADES

CNPJ N.e 10.857 .726 I OOOL-O7
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Para I abhasês@lbhases.orq.br,rodrl9o.clrino@lbhasês.ôrq.br,rHeleno de
Sousa Fãria' <hsíana@€rasto9aertner.com.br>,'Afra GÉciele Limô dos

Assunto: Rê. châmámento Publlco n.o 003/2022 - Processo Admlnlstrativo n.o
LOO/2022.
Datà: 2022-09-21 10:07

Notã: Esta €onÍlrmação de leitura soÍnênte informa quê a mensagem íoi aberta
no computador do destinalirio. Não há gàrantia quê o desti.ãtáno tênha
[do oJ comp'eendrdo o contêúdo da mênsagem.

Confirmação dê Lêitura (êxibidã): Rê. Chãmàmento Públl.o n.ô OO3/2022 - Procêsso Administrativo n.o rOO/2022,
De: dennercortat@ nvisa.or9.br
Parâ: iÔtacao@uniaodav toria.prgov.br
oàtat 26/09/2022 t4t2t
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Imprimir Fe€l

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E

ABRADES.

CONSTDERA NDO o Parecer Jurídico n.o 48812022;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n.o 58612022;

SAUDE

OPORTUNIZARMOS a Íodos àqueles que tiveram sua
manifestação de rnÍeresse de qualificação indeferida, a iuntada
de documenÍos que venham a atestar condição pre-existente a
data timite para apresentação da manifestação de interesse (13

de junho de 2022\, dentro do prazo de até 08 (oito) dias úteis.

Att,

Comissão Permanente de Licitação.

Favor confirmar o recebimento deste
Dêpartamelto de Licitações - PÍefeitura dê União da Vitória ' PR

E-Eail: licitacac(guniaodaütoria pr'gov br
Tê1.: O42 352r-12oo

----- Original Mêssage ----
From: contratos@abrades.med. br
To: licitacao@uniaodavitoria. pr.9ov.br
Cc: abrades.backuP@gmail.com
Date: Tue, 13 SeP 2022 16:06:03 -0300
-uu;.ar nequenluer.rro oe quauacnçÃo oss - ABRADES

Prezada Celeste,

Boa tarde.

Atenciosa mente,

conforme contato telefônico, acompanhando o diário oficial do município não localizei nenhuma publicação a

ã;ii; d;;";rtiJo a" uná1r" àJi"qr".i."nto de quatificação como organização social de saúde.

Neste sentido, solicito prazo para a exibição dos documentos pendentes, haja vista que havíamos entendido ser

necessário apenas a âpresentaçáo dos dácumentos pessoais e cêrtidões do Diretor Geral, já que é ele a pessoa

luÀ àpresenta legalmente a entidade, uma vez que os demais são apenas diretores técnicos'

E como não fomos notificados e ainda não houve publicação no diário oficial, não há prazo em curso para o

àir.iá, .".tor Assim entendemás que a regulãrização da documentação ainda podê ser enviadã e assim sanar

qualquer irregularidade, sem necássidade dé interpásição de recurso para tanto' nos termos da Lei no

r4l33l2O2l.

webmail.Uniaodavitoria.prgov.br/printMessage.php?langPrint=lmprimir&langclose=FecharJanela&localld=ext{en2205
314

Aguardo retorno e agradeço pela atenção dispensada'
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Gestão de Contratos



RES: REQUERIMENTO DE QUALIFICAçÃO OSS - ABRADES
De: contratos@abrades.med.br
Para: licitacao@uniaodavitoria.pr. gov. br
Datat 27 /O9/2O22 L5iL9

281091202215,13

Prezados,

Boa tarde.

webmail.unaaodavitoria.prgov.br/printMessage.php?langPrint=tmprimir&langClose=Fechar Janela&locâlld=ext{ên 1978

Im

Considerando a reabertura de prazo para apresentação dos documentos dos demais dirigentes da entidade,
sequem anexos para conferência, validação para o deferimento do requerimento de qualificação como OSS da
ASsocIAçÃo BRASILEIRA oE EDUcAÇÃo E SAÚDE - ABRADES. Ao todo são 3 dirigentes enviado do diretor geral
e nesta oportunidade do diretor administrativo e diretor técnico, conforme destacado abaixo para facilitar a
conferência.

ASSOCIACAO aR TIEnA OG EDUC^Ç^O E SAuOE - ABRAoES

ErPosSAoo3 IA oÊcrxA olrAv^ AsiGnsLÊlr G€RlL ExrF^oiolrlF ^
2§'0u20r'l

I

Fecl

O&.1o. G.íI: Eirccdr l!.Lu GoíCdvor R'c'. brsttlto 
"ry99 

qú*frm
I oàtu|â d. dcrúdrd, Ro r' 25.i56 t3r-8 ssP/sP e Ô cPF Íf lfó '5' r''o'r

ílsócnlê c dgri.ia.b â Rrr. Foül CtírErc D t - anto 2 t Ctrtbarrt'

Oi.ltot Admtnlatrldyo: Súrtã, Mícelz M'c, }l'fid bn§'L'ío Gt$ô !íi9'lÚ,.É
poílôdoí dr cêdüô d. íêntdâô nA n' ii rzs gr-eb c óo cPf l' :t-T7i70E'05
rrrds.ú! e dcliroLú I Rua Joáo Nuflr n' 2 2! 5 - aÉrc 22, Rüc,,áo PtoSo'5l.'

PR

,,a ,L.
Caso falte algum documento, por gentileza sinalizar para que possamos enviar em tempo

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Camile Ishiwatari

Gestão de Contratos

ÇinuRADES

De: llcitacao@uniaodavitoria.pr.gov. br < licitacao@uniaodavitoria.pr.gov. br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de setembro de 2022 7Oi22
Para: contratos@abrades-med. br
Assunto: RE: REQUERIMENTO DE QUALIFICAÇÃo oSS - ABRADES

webmail.uniaodavitoria.prgov.b./printÀ,1essage.php?lêngPrint=lmprimir&langClose=Fechar Jânela&localld:eí-gen 1978 1t3
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REF: CHAMAMAN/ENTO PUBLICO No 003/2022 - PRO
ADt\í I N |STRATIVO N.o 1 00t2022

Objeto: Constitui objeto deste Edital a qualificação de pe
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
como ORGANIZA ÃO SoGIAL DE SAÚDE . OSS para
habilitação de eventual e futura operacionalização da gestão e
execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Ívlunicípio
de União da Vitória, Estado do Paraná.

CONSTDERANDO o questionamento apresentado pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SAUDE
ABRADES.

COTSIDERANDO o Parecer Jurídico n.o 48812022;

CONSTDERANDO o Parecer Jurídico n.o 58612022;

OPORTUNIZAR^IOS a fodos àqueles que tiveram sua
manifestação de rnÍeresse de qualificação indeferida, a juntada
de documenÍos que venham a atestar condição pre-existente à
data limite para apresentação da manifestação de interesse (13
de junho de 2022), dentro do prazo de até 08 (oito) dias úteis.

Att,

Gomissão Permanente de Licitação.

Favor confirmar o recebimento deste
Departamênto de Licitaçôes - PrefeituÍa de Uriáo da Vitôria - PR

E-Eail: licitacaq@uniaodavitoria. pr. gov.br
Tel.: O42 352r-12OO

----- Original Message ----
From: contratos@abrades.med.br
To: licitacao@ u n iaod avitoria . pr. g ov. br
Cc: abrades.backup@gmail.com
Date: Tue, L3 Sep 2022 16:06:03 -0300
subject: REQUERItv|ENTO Oe qUlltrICaçÃO OSS - ABRADES

Prezada Celeste,

Boa tarde.

webmail.uniêodavitoria.pr.gov-br/printMessage.php?langPrint=lmprimir&langClose=Fechar Janela&lo6alld=ext{en 1978 2t3
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Neste sentido, solicito prazo para a exibição dos documentos pendentes, haja vistã que havÍamos entendido ser
necessário apenas a apresentação dos documentos pessoais e certidões do Diretor Geral, já que é ele a pessoa
que representa legalmente a entidade, uma vez que os demais são apenas diretores técnicos.

E como não fomos notificados e ainda não houve publicação no diário oficial, não há prazo em curso para o
recurso, certo? Assim entendemos que a regularização da documentação ainda pode ser enviada e assim sanar
qualquer irregularidade, sem necessidade de interposição de recurso para tanto, nos termos da Lei no
74L33/2027.

Aguardo retorno e agradeço pela atenção dispensada.

Atenciosamente,

Câmile Ishiwatari

Gestão de Contratos

@nBRADES

webmail.uniaodavitoriâ.pr.gov.br/printMessage.php?langPrinl=lmprimir&langClo6e=Fechar Janela&localld=eí{en 1978 3/3
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É NEGATIVA, nos termos do aÍt. 8', § 1', da Res. CNJ n' 121l2010, a certidão nã qual

constem apenas inquáritos policiais, ou processos sem condenaçáo transitada em julgado, ou em
caso de gozo de sursis ou com pena iá cumprida ou extinta. Esta certidáo PODERÁ SER
COMPLETADA COM AS CERTIDÓES DE OBJETO E PÉ DOS FEITOS NELA APONTADOS,
solicitadas diÍetamente aos re-spe-ctivgs i 'qizo_§, 

p?Ía.indic,açáo d_a situaçêo gr,n c-ada.ul]!..de,l_es,, .... ..

:' .. 
Feitôs relacionados somente ao nomê pesquisado, NÃo OUALIFICADO(§, êin Íâaãô

da inexistência de dados completos na base do Distribuidor, podem se rêferir a HOMÔNIMOS, e não
à pessoa pesquisada. Nessa hipótese, esta certidão poderá ser.Acomp,anhada de declaração de
homonimia do interessado. conforme modelo disponivel em
http:l/uiÚw.§spjus.br/CertidcÉrCertidoes/CertidoêsPrimêiíalnstanciâ. Ceítidão corn':' apôntànáittos
apenas nessê caÍqco considera€o NEGATIVA. nos têrmos do art 8', § 2", da Re8. Clü n' 121t2010.
lnstruções para a correção de apontamento desatualizado ou para obtênção dê certidão de
homonímia estáo disponíveis no endereço acima indicado, na aba DÚVIDAS FREQUENTES.

006064246

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÁO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CRII\iIINAIS

CERT'DÃO N": 676?3A

A autenticidadê desta cêrtidáo poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de JustiÇa

FOLHA: í/1

A Diretoíia de Serviço Técnico de lnformaçóes Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas alribuições legais,

CERTIFICA e DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçÕes de AÇÔES
cRlMlNAls,anterioreSa25l09l2022'VerificouNAoAcoNSTARcontÍa

- ESTÂ CERTTDÃO NÃO VALE PARA F|NS ELE|TORA|S. Eta abrangê ôs fiêito§j
criminais e dos Jüizados Especiais Criminais cadastrados no sistema informâtizado reÍerentes a
todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo e os constantes das fichas
manuais da Comarca emitente. A data de iníormatização dê cada Comarca está disponivel em
http://www.tjsp.jus.br/Download/Primeiralnstancia/pdf/Comunicado.22.2019.pdf - Com. SPI n'
22t2019.

VÁLIDA SoMENTE MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL, PoDENDo SER
CONFIRMADA EM https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirConferencia.do

Esta certidão é sem cuslas

São Paulo, 26 de setembro de 2022

0060642460

OÉ UÀl

F

(

1ilillltil ililil|l]|lfl ffi [fl il ]ililil il1il

26t09t2022

SILMAR MARCELO MICA JUNIOR, RG: 434799'166, CPF: 348.667.708-05, nascido em 17l10/1985,
filho de Eliâne Alvês de Mello Mica, conforme indicação constante do pedido de certidáo.-t.."

Fi_s

PEDIOO N':



26t09t2022 006064614

PODER JUDlCIAR!O
TRIBUNAL OE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÁO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CíVEIS

oERTIDÃO No: 680625

A autenticidade desta certidáo poderá ser conÍirmada pela internêt no site do Tribunal de Justiça

FOLHA:1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações Cíveis do(a) Comarca de Sáo paulo _

Capital, no uso de suas atribuiçóes legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiÇôes de AÇOES
civErs, FAMiLtA E sucESSoEs, FALÊNctAs, coNcoRDAiAS, REcupERAçôES JUDtctAts E
EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÔES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CíVEIS, NO PEríOdO dE 1O (dEZ)
anos anteriores a 2510912022, veraflcou NADA coNsrAR como réu/íequerido/interessado em nome

Esta certidão nào âponta ordinariamente os processos em que a pessoa curo nome foi
pesquisado figura como auto(a). são apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema
rnformatizado refêrentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de Sáo paulo.

SILMAR MARCELo MtcA JUNÍoR, RG: 434799166, cpF: 348.667.708-os, conforme indicaÉo
constante do pedido de certidáo.".'-

A data de informatização de cada Co
SPI n.' 2212019.

verificada no Comunicadomarca/Foro pode ser

.''
Esta ôertidáo aponta os Íêitos distribuídos na 1a rnstâncra, mesmo que estejam em

grâu de recurso, e náo aponte os processos distribuídos há mais de 1o anos da data limite, aindà
que estejam em andamento.

Não existe conexáo com qualquer outra base dê dados de instituiçáo pública ou com a
Receita Federal que veriÍique a identidade do NOMEiRAZAO SOCTAL coi C;;iCNáJ;;;;#;
dos dados pessoàis fomêcidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusrva oo Oestinatario Oa
cenrdáo

A certidão êm nome de pessoa jurídica considera,os processos Íeferentes à matriz e
as filiais e poderá apontar feitos de homônimoi não qualificados com lipos empresariais diÍerentes
do nome indicado na certidão (ElRELt, S/C, S/S, Epp, ME, MEl, LTDA).

Esta cêrtidão só tem validade mêdiante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

Sáo Paulo, 26 de setembro de 2022

OÉ uN

FLS

PEDIDO N':
I llliliilllillilliliitillilllililililllilililtiililfl
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIçA FEDERAL

TRISUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3â REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CíVEL

Abrargên(ia - Tribunal Rêgional Federal da 3a Rêgião

N. 2022lO0üX)01080í 3

CERTTFICAMôS, na íorma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAM, até a presente data e

hoía, PROCESSOS de classês CíVEIS em tramitâção contra: SILMAR MARCELO MICA TUNIOR (rêgistrado civilmente como SILMAR

MARCELO MICA JUNIOR) ou CPF n" 348.667.708-05 .

Certidão emitida em: 26/09/2A22, às 11 11:50 (data e hora de Brasília)

ob5êrvaçôê3:

a) A autenticidade desta aertidão poderá ser verificâda, no prazo de 90 (noventô) dias, pôr qualquer interessado no site do TRIBUNAL

REGIONAL FEDERAL DA 3â REGIÃO, endere(o btlplítdsLldl,ius.brlcêrtidao-
ÍegionaUcertidaôCivêlElêitorâlcriminâl/VeriÍicaÍAutênticidãdê com base no código de segurança 69A54DO9F4C2S3Bg.

b) Â pesquisa íealizêdâ com bâse no cPF informado abrange processos em que o titulaí ou seu eventual espólio figure como parte;

.) Nos casos do § 'lo do ârt.40 da Resoluçáo n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de

responsabilidade do solicitantê da certidáo, devendo a titularidâdê sêr confêrida pelo interessado e destinatário;

d) Certidáo expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CN] n. 121l2010, Resolução CJF n. 680/2020 ê Resolução PRES n.

s29/2022;

e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO - Sistema de Acompanhâmento e lnformaçôes Píocessuais do 20 Grôu e no PJE- Sistema

Processuâl Eletrónico;

0 A pesquisa abrange registros desdê 30/03/1989 até â presente data, no Íribunal Regional Federal da 3" Região (2o Grau), com sede

em São Pâulo/capital ejurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3a Região / Secretaria Judiciária

seju@tí3jus.br - Av. Paulista, n. '1842, Íoíe Sul, 14o andar, São Paulo/SP

FLS



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIçA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERÂL DA 3a REGIÃO

CERÍIOÃO JUOICIAL CRIMINAL NEGAÍIVA

Ab.angên.ia - Tribunal Rêgional Fêderel da 3a Rêgião

N. 2022l0oOOO0Í 078t 6

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas proaessuais abaixo indrcados, NÃO CONSTAM, até ô presente data e

hoÍa, PROCÉSSOS de classes CRIMINAIS com condenação transitada em julgâdo contrai SILMAR MARCELO MICA JUNIOR (registrado

civilmente como SIIMAR MARCELo MICA JUNIoR) ou CPf n" 348.667.708-05 .

Certidão êmitida em: 26109/2022, às 11,08:09 (data ê iora de Brasilia).

obsêrvaçóê3:

a) A autenticidôde destã cenidão podêrá serveriÍicadâ, no prôzo de 90 (noventâ) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL

REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço hEnrzllsbúdl,rus.brlcêrtidão-
Iegiônâl/CêrtidâoCivêlElêitôralCriínihâl/VêriÍicârAutehticidsdê com bàse no (ódigo de segurança 01EFDC54C(NE0718.

b) A pesquisa realizada (om base no CPt inÍormado abrange procêssos em que o titular ou seu eventuâl espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1'do art.4" da Resoluçâo n. 680/2020 (CPF não informàdo). o nome indicado para à consulta será de

responsabilidade do solicitante da certidáo, devendo a titularidade ser conferida pelo intêrêssado e destinatário;

d) Cêrtidão expedida gratuitamente e nos termos dâ Resolução CNI n. 121l2010, Resolução CIF n- 680/2020 e Resolução PRÊS n.

529/2022)

e) Cenidão êmitida em consulta ao SIAPRO - Sistema de A€ompanhâmento e lnÍormâções Pro.essuaas do 20 Grau ê no PJE - Sigtemâ

Processual Elêtrônico;

0 A pesquisa abranqe reqistros desde 30/03/1989 ãté a presente dâta, no Tribunal Regíonal Federal da 3" Regiáo (2o Grâu), com sede

êm São Paulo/capital ejurisdição nos estados de São Pãulo e dê Mato Grosso do 5ul.

Tribunal Regiohal Federal da 33 Rêgião / secretariâ Judiciária

sejü@trf3jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre 5ul, 14o ôndar, São Paulo/SP

FLS



26109t2022 006064263

;ttffi PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA OO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CRIMINAIS

CERTTDAO No: 676395

A autenticidade dêsta certidão poderá ser conÍirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

FôLHA: í/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuiçÕes legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÓES
CRIMINAIS. anteriores a 25/09/2022. veriÍicou NADA CONSTAR contra

DANIELY MENDES DE MORÂES, RG: 154966072, CPF: 376.073.468-56, nascida em í 3/03/1996,
filha de Patricia Contes de Moraes, conforme indicaçáo constante do pedido de ceÍtidáo."-*-

É NEGATIVA, nos termos do art. 8", § 1", da Res. CNJ n" 12112010, a certidão na qual

constem apenas inquéritos policiais, ou processos sem condenação transitada em julgado, ou em

caso de gozo de sursis ou com pêna lá cumprida ou extint€. Esta certidáo PODERÁ SER

COMPLETADA COM AS CERTIDÔES DE OBJETO E PÊ DOS FEITOS NELA APONTADOS,
solicitadas diráamentte aos respectivos iuízos, pa.m indicaçá,o da situaçâo em ..,"d" ,..T d!1"!1. ,,, ,..

Feitos relacionados somente ao ndne pesquisado. NÃO QUALIFICADO(A), êm râzáo
da inexistência de dados completos na base do Distribuidor, podem se referir a HOMÔNIMOS, é não

à pessoa pesquisada. Nessa hipótese, êsta certidáo poderá ser acompanhadâ de declaração de

homonimia . da interessado, conforme modelo dispgniYel .,. .. eT
hth:/ Âm/vr.tisp.ius.brlcertiddreslcertidoeycertidoesPrimeiralnstanciá. Ceúidáo corai aponlamlntôs
apêná§ néssê cáinpó considerá,se NEGATIVA, nos têrmos do art. 8o, § 2', da Rêii. e J'h" t2Íi?O10.
lnstÍuçÕes para a êorrêção do 'apontamento desatualizado ou para obtengão de certidão de

homonímia estão disponíveis no endeÍeço acima indicado, na aba DÚUDAS FREQUENTES.

rr: 'r ir'r -irrE§:'À"'cÉhÍroÁo NÂo vALE plne Ênrs ELEtroRAi§. Etâi'àttàíiràrtiÉ'riiàiiiis
criminais e dos Juizados EspêciaÉ Criminais cadâgtÍadc no sistema inÍoÍmáizado Í€ferêntes a

todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo e os constantes das Íichas

manuâis da Comarca emitente. A dâta de informatizaçáo de cada Comarca está disponÍvel em

http://www.tjsp.jus. br/Download/Primeiralnstancia/pdf/Comunicado.22.2019.pdf - Com. SPI n'
22t2019.

VÁLIDA SOMENTE MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL. PODENOO SER

CONFIRMADA EM https://esaj.tjsp.jus.brlsco/abrirconferencia.do

Esta certidáo e sem custas

São Paulo, 26 de setembro de 2022

0060642638
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÂO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÓES CíVEIS

CERTIDAO Nô: 680741

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA: 1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformaçôês Cívêis do(a) Comarca de Sáo Paulo -
Capital, no uso de suas atÍibuições legais,

CERTIFICA e oÁ f É que, pesquisando os registros de distribuiçóes de AçÔES
cívEts, FAMíLrA E sucESSóEs, FALÊNcrAs, coNCoRDATAS, REcUpERAÇoES JUDtctAts E

EXTRAJUDtCtAtS, EXECUçÔES FtSCAtS E JUTZAOOS ESPECIAtS CíVElS, no período de 1O (dez)

anos anteriores a 2510912022, verificou NADA CONSTAR como réu/rêquêrido/interessado em nome

DANIELY MENDES DE MORAES, RG: 154966072, CPF: 376.073.468-56, conformê indicaçâo
constantê do pêdido de certidão

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi

pesquisado figura como auto(a). Sáo apontados os feitos em tramitação cadastrado§ no sistema
informatizado reíerentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A datâ de infoÍmatizaçáo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n." 2212019

Esla certidáo aponta os feitos distribuídos na 1" lnstância,-m
grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da
que estejam em andamento.

Não existe conexáo com qualqueÍ oúra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a rdentidade do NOME/RAZAo SoCIAL com CPF/CNPJ. A conferência
dos dados pessoâis Íomecidos pelo pêsquisado é de responsabilidade exclusiva do dêstinatário dâ

ce rtidáo.

A certidão em nomê de pêsgoa jurídica considêra os processos referentes à matriz e

as filiais e poderá apontai feitos de homônimoá nãó qualificados com tipos empresariais diÍerentes

do nome indicado na certidão (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidáo só tem validade mediante assinatura digital

Sáo Paulo, 26 de setembÍo de 2022

0060646247
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Esta certidão é sem custas.

PEDIDO N':
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PoDER JUDtctÁRto

JUSTIçA FEDERAI.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

cERTtDÃo JUDtctaL cRtMtNAL NEGATtva

AbÍângên(ia - Tribunal Rêgional Fedêral da 3a Região

N.20221000000108094

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consullando os sistemas processuais abaixo indrcados, NÃO CONSTAM. ate a presente data e

horâ, PROCESSOS dê clàsses CRIMINAIS com condena(ão transitada em julgado (ontra: DANIELY MENDES DE MORÂES (registrado

crvilmente como DANIELY MENDES DE MORAES) ou CPF n" 376.073.,168-56 .

Cêrtidão êmitida êm: 26/09/2022, às 11:l3:34 (data ê horâ de Brâsília)

Obsêrvaçõ$:
â) A autenticidâde desta cênidáo poderá ser veriÍicâdô, no prazo de 90 (novêntâ) dias, por quâlquer interêssâdo no site do ÍRIEUNAL

RÉGloNAL FEDERAL DA 3a REGIÃo, endereço hEpsi/UÊbJEajus.brlcêrtidao-
Íegional/cêrtidaoCivêlElêitoralcriminal^/erificerAutenticidàdê. com base no código de segurança Bl7A67AEECl DFOCE.

b) A pesquisa realizada com base no CPF inÍormado abrânge píocêssos em que o titular ou seu eventual espólio figure como pàrte;

c) Nos casos do § 1o do art.4o da Resolução n. 680/2020 (CPF não inÍormedo), o nomê lndicado perâ â consulta será de

responsabilidade do solicitantê da certidão, devendo a titularidade sêr confêrida pelo interessado ê deslinatário;

d) Certidão expedida gratúitamente e nos têrmos da Resolução CNJ n. 121l20'10, Rêsoluçâo CJF n- 680/2020 e Resolução PRÊS n.

529/2022;

e) Cêftidão emitida êm consulta âo SIAPRO - Sistemâ de Acompãnhamento e lníormações Processuais do 2o Grâu e no P.JE - Sistemâ

Processual EIetrônico:

f)A pesquisa âbrênge registíos desde 30/03/1989 até a píesente data, no Íribunal Regional FedeÍal dã 3â Região (2" Grau), com sede

em São Paulo/.apital ejurisdição nos estâd05 de São Pâulo e de Mâto Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3a Rêgião / Secretariâ Judiciária

sêju@tíljus.br - Av. Pâulistâ, n. '1842, Torre Sul, 14o ândâr, São Pâulo/SP
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIçA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3â REGIÃO

CERNDÃO JUDICIAT CiVEL

Abrangênciâ - Tribunal Regional Fêdêral da 3a Região

N.20221000000108167

CERÍIFICAMOS, nâ íorma da lei, que, consultando os sigtemas processuais abâixo indi.ados, NÃO CONSTAM, até a pÍesente data e

hora, PROCESSOS de classes CíVEIS em tramitaçáo contra: DANIEtY MENOES DE MORAES (reqistrâdo civilmente como DANIELY
MENDES DE MORA€S) ou CPF no 376,073.468-56.

Cêrtidão omitida êm: 26/0912022, às 11:15:02 (data e hora de Brasília)

Ob6êrveçõêa:

a) A âutenticidade desta cêrtidáo poderá serverificàda, no prazo dê 90 (noventa) dias, por quâlquer interessado no sitê do TRIEUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço hBpÍlilÁtreb.tdiiu§.brlcêrridâô-
I§gional/CêrtidâocivêlElêitorálcriminel/VêrificarAutênticidâdê. .om base no código de segurançâ E2569/a766C6C2C67.
b) A pesquisa realizada com base no CPF iníormado abrange pro(essos em que o titulêí ou seu eventual êspólio Íigure como parte;
c) Nos casos do § 1Ô do ôrt.40 da Resolução n. 680/2020 (CPF não iníormado), o nome indicado para a consulte será de
responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidadê ser conferida pelo interêssado e destinatário;
d) Cenidão expedida gratuitamente ê nos termos da Resolu(ão CNJ n. 121l2010, Rêsoluçáo CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n.

529/2022)

ê) Certidão êmitida em consúltâ ao SIAPRO - Sistêma de A.ompanhamento e lnformaçôês Processuais do 2o 6rau e no PrE - Sistema
Processúal Eletrôni.oi

Í) A Pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 âté a presente data, no Íribunal Regional Fedêral da 3á Região (2ô Grau), com sede
em São Paulo/capitãl êjurisdição nos estados de São paulo e de Mato Grosso do Sul

Tribunâl Regional Federal dâ 3à Região / Sêcretaria Judiciária

seju@trf3JUs.br - Av. Paulista. n. 1842, Torre Sul, 14. andar, São paulo/Sp
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Prezados,

Boa tarde.

Venho por meio deste solicitar a substituição do RG dos demais dirigentes pela CNH digital a fim de evitar a
autenticação das cópias.

Termos em que peço deferimento,

Atenciosamentê,

Camale Ishiwatari

Gestão de Contratos

@nBRADES

Fecf

Dê: contratos@abrades.med.br <contratos@abrades.med.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de setembro de 2022 t5:2t
Para:'licitacao@uniãodavitoria.pr.gov.br'<licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br>
ASSUNTO: RES: REQUERIMENTO DE QUALIFICEçÃO OSS - ABRADES

EI4 TEMPO OS RGS E CPFS.

Dê: contratos@abrades.med.br <contratos@abrades.med.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de setembro de 2022 L5:t9
Para:'licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br'<licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br>
Assunto: RES: REQUERIMENTO DE QUAUFICAçÂO OSS - ABRADES

Prezados,

Boa tarde.

Considerando a reabertura de prazo para apresêntação dos documentos dos demais dirigentes da entidade,
seguem an_exos para conferência, validação para o deferimento do requerimento de qualificação como OSS da
ASSOCIAçÃO BRASILEIRA Oe EOUCIçÃO e SnÚOe - ABRADES. Ao todo são 3 dirigentes enJiado do diretor gerat
e nesta oportunidade do diretor administrativo e diretor técnico, conforme destacado abaixô para facilitar a
conferência.

FrsRES: REQUERTMENTO OE qUAlrrrClçÃO OSS - ABRADES
De: contratos@abrades. med. br
Para: licitacao@uniaodavitoria.prgov.br
DaÉt 2a/O9/2022 13i09

webmail.uniaodavitoria.prgov.br/printMessage.php?lângPrint=lmprimir&langClose=Fechar Janela&locâlld=ên{en2205 1t4
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Caso falte algum documento, por gentileza sinalizar para que possamos enviar em tempo

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Camile Ishiwatari

Gestão de Contratos

Dê: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br < licitacao@u niaodavitoria.pr.gov. br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de setembro de 2022 7ot22
Para : contratos@abrades.med. br
ASSUNTO: RE: REQUERII4ENTO DE QUALIFICAÇÃO OSS - ABRADES

Bom dia Prezados,

REF: CHATVAMATVENTO PUBLICO No 003/2022 - PROCESSO
ADTVI IN ISTRATIVO N.O 1OOI2O22

Objeto:
jurídica
como

Constitui objeto deste Edital a qualificação
s de direito privado, sem fins
ORGANIZA ÃosOCIAL DE

de pessoas
lucrativos,

SAUDE . OSS para

FL§
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habilitação de eventual e futura operacionalização da gestão e
execução das ações e serviços de saúde no âmbito do tt/unicípio
de União da Vitória, Estado do Paraná.
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QR-CODE

As orientaçóes para in§ala, o assinadoí Seípro e reallzar a
validação do documento dioitâl estão dispoílve6 em:
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