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PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, e para todos os fins de direito, em
especial, para comprovação da capacidade técnica preceituada na Lei 8.666/93, que a
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa
jurídica de direito privado, entidade com finalidade volta ao desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n° 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n° 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, em
conformidade com o convênio n° 062/2007, celebrado em 05/09/2007, executou e concluiu
satisfatoriamente os serviços de gestão administrativa e financeira do projeto de pesquisa
"IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO FLORESTA, HORTA COMUNITÁRIA E SISTEMA DE
ARMAZENAMENTO PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA TERRA
INDIGENA FAXINAL — PR", coordenado pelo Professor Lúcio Tadeu Mota, financiado com
recursos da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desenvolvido no
período de 05/09/2007 à 28/02/2009 por esta UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone sua
capacidade e qualificação técnica para desenvolvimento de serviços desta natureza, tendo a
referida entidade nos atendido plenamente quanto à qualidade dos serviços e prazos de
execução.

Maringá, 30 de fevereiro de 2010.
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Atestamos a quem interessar possa, e para todos os fins de direito, em
especial, para comprovação da capacidade técnica preceituada na Lei 8.666/93, que a
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa
jurídica de direito privado, entidade com finalidade volta ao desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n° 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n° 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, em
conformidade com o convênio n° 062/2007, celebrado em 05/09/2007, executou e concluiu
satisfatoriamente os serviços de gestão administrativa e financeira do projeto de pesquisa
"DIAGNÓSTICO SÓCIO-EDUCATIVO DA NÃO-ALFABETIZAÇÃO INDÍGENA E
FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS ALFABETIZADORES NAS TERRAS
INDIGENAS IVAL FAXINAL, QUEIMADAS E MOCOCA N PARANÁ", coordenado pelo
Professor Lúcio Tadeu Mota, financiado com recursos da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, desenvolvido no período de 05/09/2007 à 28/02/2009 por esta
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta
em nossos arquivos que desabone sua capacidade e qualificação técnica para desenvolvimento
de serviços desta natureza, tendo a referida entidade nos atendido plenamente quanto à
qualidade dos serviços e prazos de execução.

Maringá, 30 de fevereiro de 2010.
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Atestamos a quem interessar possa, e para todos os fins de direito, em
especial, para comprovação da capacidade técnica preceituada na Lei 8.666/93, que a
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa
jurídica de direito privado, entidade com finalidade volta ao desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n° 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n° 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, em
conformidade com o convênio n° 062/2007, celebrado em 05/09/2007, executou e concluiu
satisfatoriamente os serviços de gestão administrativa e financeira do projeto de pesquisa
"DIAGNÓSTICO SÓCIO-EDUCATIVO DA NÃO-ALFABETIZAÇÃO INDÍGENA E
FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS ALFABETIZADORES NAS TERRAS
INDIGENAS IVAL FAXINAL, QUEIMADAS E MOCOCA N PARANÁ", coordenado pelo
Professor Lúcio Tadeu Mota, financiado com recursos da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, desenvolvido no período de 05/09/2007 à 28/02/2009 por esta
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta
em nossos arquivos que desabone sua capacidade e qualificação técnica para desenvolvimento
de serviços desta natureza, tendo a referida entidade nos atendido plenamente quanto à
qualidade dos serviços e prazos de execução.

Maringá, 30 de fevereiro de 2010.
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Atestamos a quem interessar possa, e para todos os fins de direito, em
especial, para comprovação da capacidade técnica preceituada na Lei 8.666/93, que a
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO — FADEC, pessoa
jurídica de direito privado, entidade com finalidade volta ao desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n° 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n° 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, em
conformidade 'com o convênio n° 062/2007, celebrado em 05/09/2007, executou e concluiu
satisfatoriamente os serviços de gestão administrativa e financeira do projeto de pesquisa
"IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO FLORESTA, HORTA COMUNITÁRIA E SISTEMA DE
ARMAZENAMENTO PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA TERRA
INDIGENA FAXINAL — PR", coordenado pelo Professor Lúcio Tadeu Mota, financiado com
recursos da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desenvolvido no
período de 05/09/2007 à 28/02/2009 por esta UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone sua
capacidade e qualificação técnica para desenvolvimento de serviços desta natureza, tendo a
referida entidade nos atendido plenamente quanto à qualidade dos serviços e prazos de
execução.

Maringá, 30 de fevereiro de 2010.
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„, Fundação Universidade Estadual de Maringá
AX ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA I

Atestamos a quem interessar possa, e para todos os
fins de direito, em especial, para comprovação da capacidade técnica
preceituada na Lei 8.666/93, que a

FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa jurídica de direito privado,
entidade com finalidade voltada ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n2 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n2 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do
Paraná, em conformidade com o convênio n° 014/2003, celebrado em
29/10/2003, executou e concluiu satisfatoriamente os serviços de gestão
administrativa e financeira do projeto de pesquisa "Estudos que forneçam
subsídio ao embasamento técnico e científico para análise da Armazenagem de
Combustíveis”, coordenado pelo Professor Adley Forti Rubira, financiado com
recursos da CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda, desenvolvido no
período de Junho/2003 à Janeiro/2004 por esta UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta em nossos arquivos
que desabone sua capacidade e qualificação técnica para desenvolvimento de
serviços desta natureza, tendo a referida entidade nos atendido plenamente
quanto à qualidade dos serviços e prazos de execução.

Maringá, .14 de fevereiro de 2005
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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 1

Atestamos a quem interessar possa, e para todos os
fins de direito, em especial, para comprovação da capacidade técnica
preceituada na Lei 8.666/93, que a

FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa jurídica de direito privado,
entidade com finalidade voltada ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n2 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n2 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do
Paraná, em conformidade com o convênio n° 024/2003, celebrado em
30/01/2004, executou e concluiu satisfatoriamente os serviços de gestão
administrativa e financeira do projeto de pesquisa "Plano de Monitoramento
comparativo da diversidade de fungos micorrízicos arbusculares (FMA)
estabelecidos em Plantios Comerciais de soja geneticamente modificada com
tecnologia Roundup Ready® e do sistema convencional em diferentes regiões do
Brasil - Parte I: Avaliações Preliminares", coordenado pela Professora Rosilaine
Carrenho, financiado com recursos da Monsanto do Brasil Ltda - MOBRAS,
desenvolvido no período de Novembro/03 à Julho/04 por esta UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta em
nossos arquivos que desabone sua capacidade e qualificação técnica para
desenvolvimento de serviços desta natureza, tendo a referida entidade nos
atendido plenamente quanto à qualidade dos serviços e prazos de execução.

Maringá, .14 de fevereiro de 2005

.lbe o ezar P
çs.,
REITOR

Av. Colombo, 5.790 - Câmpus Universitário - CEP: 87020-900 - Maringá - PR
C.G.C.: 79.151.312/0001-56 - Inscrição Estadual: Isento

Fundação Universidade Estadual de Maringá
Á

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 1

Atestamos a quem interessar possa, e para todos os
fins de direito, em especial, para comprovação da capacidade técnica
preceituada na Lei 8.666/93, que a

FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa jurídica de direito privado,
entidade com finalidade voltada ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n2 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n2 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do
Paraná, em conformidade com o convênio n° 023/2000, celebrado em
29/01/2001, executou e concluiu satisfatoriamente os serviços de gestão
administrativa e financeira do projeto de pesquisa "Avaliação de hibridos de milho
em diferentes estádios de maturação - Pioneer", coordenado pela Professora
Lúcia Maria Zeoula, financiado com recursos da Pioneer Sementes Ltda,
desenvolvido no período de Novembro/1999 à Maio/2001 por esta
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, sendo que até a presente data nada
consta em nossos arquivos que desabone sua capacidade e qualificação técnica
para desenvolvimento de serviços desta natureza, tendo a referida entidade nos
atendido plenamente quanto à qualidade dos serviços e prazos de execução.

Maringá, .14 de fevereiro de 2005
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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, e para todos os
fins de direito, em especial, para comprovação da capacidade técnica
preceituada na Lei 8.666/93, que a

FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa jurídica de direito privado,
entidade com finalidade voltada ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n° 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n° 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do
Paraná, em conformidade com o convênio n° 005/2002, celebrado em
10/09/2002, executou e concluiu satisfatoriamente os serviços de gestão
administrativa e financeira do projeto de pesquisa "Estudo Controlado por
placebo e droga ativa, com grupos paralelos, de 6 semanas, duplo-cego, para
avaliar a segurança e eficácia do MK-0966 versus loxoprofeno em pacientes com
osteoartrite de joelho", coordenado pelo Professor Marco Antonio Rocha Loures,
financiado com recursos da Merck & CO. INC, desenvolvido no período de
Março/2002 à Dezembro/2003 por esta UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta em nossos arquivos que
desabone sua capacidade e qualificação técnica para desenvolvimento de
serviços desta natureza, tendo a referida entidade nos atendido plenamente
quanto à qualidade dos serviços e prazos de execução.

Maringá, .14 de fevereiro de 2005
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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 1

Atestamos a quem interessar possa, e para todos os
fins de direito, em especial, para comprovação da capacidade técnica
preceituada na Lei 8.666/93, que a

FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa jurídica de direito privado,
entidade com finalidade voltada ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n° 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n° 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do
Paraná, em conformidade com o convênio n° 010/2003, celebrado em
30/01/2004, executou e concluiu satisfatoriamente os serviços de gestão
administrativa e financeira do projeto de pesquisa "Estudos que forneçam
subsídio ao embasamento técnico e científico para análise da Armazenagem de
Combustíveis", coordenado pelo Professor Adley Forti Rubira, financiado com
recursos da Distribuidora de Combustíveis SAARA Ltda, desenvolvido no período
de Maio/2003 à Abril/2004 por esta UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ,
sendo que até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone
sua capacidade e qualificação técnica para desenvolvimento de serviços desta
natureza, tendo a referida entidade nos atendido plenamente quanto à qualidade
dos serviços e prazos de execução.

Maringá, .14 de fevereiro de 2005
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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA I

Atestamos a quem interessar possa, e para todos os
fins de direito, em especial, para comprovação da capacidade técnica
preceituada na Lei 8.666/93, que a

FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO — FADEC, pessoa jurídica de direito privado,
entidade com finalidade voltada ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão, inscrita no CNPJ/MF sob n2 80.897.432/0001-86 com sede na Avenida
Colombo, n2 5.790, Bloco 036, nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do
Paraná, em conformidade com o convênio n° 011/2002, celebrado em
23/01/2001, executou e concluiu satisfatoriamente os serviços de gestão
administrativa e financeira do projeto de pesquisa "Avaliação Toxicológica de
Produtos Fitoterápicos em Cães", coordenado pelo Professor Luis Carlos
Marques, financiado com recursos do Bionatus Laboratório Botânico Ltda,
desenvolvido no período de Junho/2000 à Junho/2001 por esta UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ, sendo que até a presente data nada consta em
nossos arquivos que desabone sua capacidade e qualificação técnica para
desenvolvimento de serviços desta natureza, tendo a referida entidade nos
atendido plenamente quanto à qualidade dos serviços e prazos de execução.

Maringá, .14 de fevereiro de 2005
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FUNDAÇÃO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO - FADEC inscrita no CNPJ sob
n° 80.897.432/0001-86, estabelecida na Avenida Colombo, 5.790, Campus Universitário
da UEM, Vila Sete, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, executou serviços
especializados de planejamento e organização de Concurso Público para esta
empresa/entidade CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARINGÁ - CAPSEMA inscrita no CNPJ
sob ri° 78.074.804/001-22, com sede na Avenida Carneiro Leão, 135, Centro, na cidade
de Maringá, Estado do Paraná, conforme Contrato n° 01/2001 — Capsema discriminado
abaixo:

OBJETO: Execução de todas as fases que compreende o Concurso
Público, para dar provimento aos cargos aos cargos descritos no Edital n° 001/2001CAPSEMA.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente,
não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maringá-PR, 08 de outubro de 2001.

def
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Superintendente CAPSEMA

;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FUNDAÇÃO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO - FADEC inscrita no CNP] sob no
80.897.432/0001-86,

estabelecida na Avenida Colombo, 5.790, Cannpus

Universitário da UEM, Vila Sete, na cidade de Maringá, Estado do Paraná,
executou serviços especializados de planejamento e organização de
Concurso Público para a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
inscrita no CNPJ sob no 76.309.806/0001-28, com sede na Praça Centro Cívico,
100, Centro Cívico, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, conforme
discriminado a seguir:
OBJETO: Elaboração, aplicação e correção de provas, contagem de
títulos para desempate e emissão de resultado final do concurso em ordem de
notas obtidas, para os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços; Auxiliar de Serviços
(Zeladoria); Mecânico de Máquinas Pesadas; Borracheiro; Motorista; Operador de
Motoniveladora; Operador de Pá Carregadeira; Fiscal; Atendente de Creche;
Instrutor Técnico Desportivo; Desenhista; Médicos e Farmacêutico, de acordo com
o Edital de Licitação no 033/98.
Atestamos ainda, que os serviços foram executados
satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos
que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cianorte-PR, 15 de março de 1999.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FUNDAÇÃO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO - FADEC inscrita no CNP) sob no
80.897.432/0001-86,

estabelecida na Avenida Colombo, 5.790, Campus

Universitário da UEM, Vila Sete, na cidade de Maringá, Estado do Paraná,
executou serviços especializados de planejamento e organização de
Concurso Público

para o

SERVIÇO AUTÁRQUICO DE OBRAS E

PAVIMENTAÇÃO — SAOP inscrito no CNP] sob no 75.313.346/0001-49, com
sede na Avenida das Indústrias, 700, Parque Industrial II, na cidade de Maringá,
Estado do Paraná, conforme Contrato 025/2001-SAOP discriminado abaixo:

OBJETO: Execução de todas as fases que compreende o Concurso
Público, para dar provimento aos cargos descritos no Edital no 001/2001-SAOP.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados
satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos
que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maringá-PR, 05 de março de 2002.

JOSÉ
DES JANCRIO
retbr Preside e/

