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Status Protocolo Solicitante

Data do 

pedido/ 

Recurso

Solicitação

Prazo de 

resposta/ 

Prorrogado

Data da 

resposta
Resposta

01 Atendido 001/2022

DAIANE 

CRISTINA DO 

AMARAL 

ECKER

09/02/2022

No dia 23/12/2021 a prefeitura fez um 

repasse no valor de R$227.602,74 para 

a conta judicial (104) (3984) (776617-1) 

referente a pagamento de precatórios.

Gostaria de saber se é possível me 

informar a que precatório este repasse 

se refere?

01/03/2022 16/02/2022

Bom dia.

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 001/2022, tem-se a 

responder que, em contato com o 

departamento Jurídico, foi informado que o 

repasse mencionado são parcelas 

referentes aos seguintes Precatórios: 2018/ 

902688, 2020/904197, 2020/904200 e 

2020/904202

        Em Tramitação (00)

        Atendido (23)

        Indeferido (01)

Quantidade de pedidos: 24

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Relatório de pedidos de acesso à informação e solicitantes

          Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 

solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011) - Exercício 2022.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



02 Atendido 002/2022
ANA PAULA 

SCARPARI
23/02/2022

Prezados,

Considerando os pressupostos da Lei 

n.º 12.527/2011, solicito a lista de 

documentos classificados como 

reservados, secretos e ultrassecretos 

pela Prefeitura Municipal de Três 

Barras do Paraná no período de Junho 

de 2020 a Maio de 2021, conforme 

estabelecido no art. 45, Decreto nº 

7.724/2012

15/03/2022 24/02/2022

Boa tarde

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 002/2022, tem-se a 

responder que, em contato com o 

departamento Jurídico, foi informado que, 

observando Normas administrativas e 

TAC'S assinados junto à Promotoria de 

Justiça de Catanduvas, ao menos nesta 

administração, não há documentos 

conforme classificação requerida. Contudo, 

caso em administração municipal anterior 

houve, não é do conhecimento da atual 

gestão.

03 Atendido 03/2022
Mônica 

Piovezan
01/03/2022

Por gentileza, gostaria de solicitar um 

extrato de débitos do imóvel de 

cadastro número 1010800280001.

21/03/2022 02/03/2022

Bom dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 003/2022, estamos enviando 

em anexo a Certidão Negativa Nº 

270/2022. 

04 Atendido 04/2022

Henoch 

Fagundes 

dos Santos

16/03/2022

Bom dia.                                                      

O link para acessar o iptu do ano

05/04/2022 16/03/2022

Boa tarde

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 004/2022, segue abaixo o 

link para ter acesso ao IPTU. Ao acessar o 

link, do seu lado direito, clicar em 2º via de 

carnê e preencher os dados solicitados. 

Caso prefira, pode se dirigir ao setor de 

tributação localizado do prédio da 

Prefeitura Municipal.                                        

http://cidadao.tresbarras.pr.gov.br:8080/ci

dadao/servlet/br.com.cetil.ar.jvlle.hatendi

mento



05 Atendido 005/2022

Universidade 

Estadual do 

Oeste do 

Paraná -

Toledo

24/03/2022

Certidão Negativa de Débitos

13/04/2022 25/03/2022

Bom Dia                                                                      

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 005/2022, estamos enviando 

em anexo a Certidão Negativa Nº 

418/2022.                                           Desde já 

a Municipalidade agradece o contato.

06 Atendido 006/2022

Marcia 

Schersvinski 

Apolinário 

de Lima

20/04/2022

Preciso para Estudo de caso . 

Graduação em Pedagogia. Projeto de lei 

de prevenção ou combate a violência 

de crianças e adolescentes. Nome do 

projeto e por quem foi proposto. 

Projeto na íntegra . Agradeço.

10/05/2022 25/04/2022

Boa tarde

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 006/2022, tem-se a 

responder que, em contato com o 

departamento Jurídico, foi informado que 

não há Projeto de Lei específico no que 

concerne a prevenção ou combate à 

violência contra crianças e adolescentes. 

Em continuidade ao que foi requerido envia-

se, em anexo, cópia da Lei Municipal 

1225/2015 que dispõe sobre a política de 

Atendimento aos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Informa-se ainda que esta Lei 

encontra-se disponível no Portal da 

Transparência do Município no link abaixo: 

https://www.tresbarras.pr.gov.br/transpar

encia/atos/leis/lei-n-1225-2015         Desde 

já a Municipalidade agradece o contato.  



07 Atendido 007/2022

WILLIAN DE 

SOUZA 

RIBEIRO

26/04/2022

Boa tarde;

Gostaria de saber como funciona o 

recolhimento de ISS das Notas de 

Serviço na prefeitura de TRÊS BARRAS:

Existem duas guias de recolhimento 

para o ISS Proprio e o ISS Retido ou é 

unificada?

Qual as datas de vencimento do ISS?

Devemos enviar as NFs por e-mail ou 

temos que solicitar acesso ao site?

Se pelo site, oque precisamos para 

solicitar login e senha e qual o prazo 

desse tramite?

16/05/2022 27/04/2022

Bom dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 007/2022, tem-se a 

responder que, em contato com o setor de 

tributação, foi informado que a DEISS é o 

canal que a prefeitura usa para retenção do 

ISS. Através dele a empresa informa os 

serviços tomados e prestados. O prazo é 

até o dia 20 de cada mês para declarar o 

movimento. Não é necessário enviar as NFs 

por email, mas acessar o site da Prefeitura 

municipal: tresbarras.pr.gov.br acessar o 

módulo DEISS- solicitar cadastro e em até 4 

dias é analisado e deferido. Para maiores 

informações: entrar em contato com 

Leomar(45) 91053575                            

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.



08 Atendido 008/2022

Sandi e 

Oliveira 

Advogados

29/04/2022

Todas as informações aqui solicitadas se referem à 

empresa e ao(s) fornecimento(s) abaixo:

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, 

sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta 

Dinheiro, CEP 88520-275:

NOTA FISCAL VALOR DOCUMENTO EMISSÃO DA NOTA 

ENTREGA VENCIMENTO

NF-e 891 R$ 1.816,76 Autorização de Compras 

660/2022 18/04/2022 25/04/2022 25/05/2022

De acordo com o exposto acima, requer-se o envio das 

informações abaixo:

Os produtos entregues estão de acordo com o exigido 

no edital?

Há alguma pendência a ser resolvida pela empresa 

para liberação do pagamento?

Qual o número e a forma de consulta do processo 

administrativo gerado para efetivar o pagamento?

Já foi efetuado o ateste, recebimento provisório e/ou 

definitivo? Se não, qual é o nome e contato do servidor 

responsável por este procedimento?

Se o ateste já foi efetuado, a nota fiscal já foi 

encaminhada para o setor responsável pelo 

pagamento? Se não qual o nome e contato do servidor 

que não deu encaminhamento. Se sim, qual o nome e 

contato do servidor que recebeu a nota.

Qual a previsão de pagamento?

Informar nome, telefone e contato do setor 

responsável por efetuar o pagamento.

Observação 1: Caso a nota fiscal seja paga até o prazo 

final de resposta deste pedido de acesso a informação, 

não considerando prorrogação de 10 dias, basta 

apresentar o comprovante de pagamento, ao invés da 

resposta aos questionamentos acima.

Observação 2: Caso haja resposta por e-mail, somente 

finalizar a presente demanda após a CONFIRMAÇÃO de 

recebimento.

19/05/2022 29/04/2022

Boa Tarde

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 008/2022, estamos enviando 

o comprovante de 

pagamento(transferência bancária) da NF-e 

891 como solicitado na Observação 1, 

dispensando-se assim responder ao 

questionário enviado.

 

Desde já a municipalidade agradece o 

contato



09 Atendido 009/2022

Sandi e 

Oliveira 

Advogados

23/05/2022

Prezados solicito informações sobre o andamento da 

resposta da defesa prévia referente Autorizações de 

Compra nº 658/2022 e 659/2022 Pregão Eletrônico nº 

15/2022, da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS (CNPJ 

36.521.392/0001-81) enviado no dia 10 de maio de 

2022 através do e-mail 

compra@tresbarras.pr.gov.br,prefeitura@tresbarras.p

r.gov.br,pmtb_prefeitura@tresbarras.pr.gov.br que 

pode ser consultada no link 

https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appapi/anexos/

3081913/498820.

Ressalta-se que a não resposta poderá ser considerada 

descumprimento das prerrogativas de advogado 

conforme previsão da Lei nº 8.906/94.

1 . DOS MEIOS DE CONTATO

Inicialmente, cabe informar que a solicitação de 

qualquer informação ou documento que seja 

necessário para a efetivação do presente pedido pode 

ser feita nos meios de contato abaixo relacionados, 

informando o Número Interno P85264:

01 – WhatsApp – 049 9 9111-8279

https://api.whatsapp.com/send?phone=554991118279

&text=Ol%C3%A1

Caso utilize o WhatsApp Web basta clicar no link.

02 – E-mail – contato@sandieoliveira.adv.br

03 – Ligação telefônica: 049 3512-0149

2. EMBASAMENTO LEGAL

A prestação de informações sobre o andamento de 

processos administrativos decorrentes de 

licitações/contratos administrativos é garantida pelos 

incisos V e VI do artigo 7º da Lei de Acesso à 

Informação que prevê "Art. 7º O acesso à informação 

de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter: [...] V - informação sobre atividades 

exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 

relativas à sua política, organização e serviços; VI - 

12/06/2022 24/05/2022

Bom Dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 009/2022, estamos enviando  

em anexo a Decisão da Administração 

Municipal referente a Autorização de 

Compra nº 658 e 659/2022

Desde já a municipalidade agradece o 

contato

10 Atendido 010/2022

 APMF 

Escola 

Estadual do 

Campo São 

Sebastiã

25/05/2022

Certidão Negativa do CNPJ da Empresa 

11468308000182

14/06/2022 27/05/2022

Bom dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 010/2022, estamos enviando 

em anexo a Certidão Negativa Nº 

820/2022. 

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.



11 Atendido 011/2022

Luciana 

Ferraz 

Castro de 

Lima

01/06/2022

Boa tarde!

Meu nome é Luciana, estou coletando 

dados para realização de uma pesquisa, 

que resulta da conclusão da disciplina 

de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, junto ao programa de 

mestrado da UFPR. Para tanto, 

considerando o disposto na Lei 

12.527/11 (Lei de acesso à informação), 

solicito a disponibilização das Notas 

Explicativas ao Balanço Patrimonial, dos 

anos de 2015 a 2020, as quais não foi 

possível localizar através do Portal da 

Transparência do Município.

Meus contatos são:

E-mail: lucianafcl@hotmail.com

Telefone: 43 99914-0821.

Agradeço antecipadamente a 

colaboração,

Luciana

21/06/2022 06/06/2022

BOA TARDE

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 011/2022, estamos enviando 

em anexo as Notas Explicativas ao Balanço 

Patrimonial  dos anos de 2015 a 2020. 

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.



12 Atendido 012/2022
Alisson da 

Silva
14/06/2022

Gostaria de receber informações 

quando sair o edital de convocação do 

processo seletivo realizado no dia 05 de 

junho

04/07/2022 15/06/2022

Bom dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 012/2022, tem-se a 

responder que, em contato com o setor 

responsável, foi informado que cada 

Secretário(a), onde o servidor será lotado, 

está solicitando o lançamento do Edital de 

Convocação para os classificados 

assumirem. Solicita-se que continue 

acompanhando as publicações pelos meios 

de divulgação oficial.

13 Atendido 013/2022

Kalyane 

Vieira da 

Silva

12/07/2022

Oi gostaria de saber quando haverá um 

concurso público para admissão na 

prefeitura

01/08/2022 25/07/2022

Boa TardeEm atenção ao seu Pedido de 

Acesso à Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 013/2022, tem-

se a responder que, em contato com o 

setor responsável foi informado que há 

previsão para abertura de um novo 

Concurso Público no Município de Três 

Barras do Paraná-PR para o ano de 2023, e 

até o final de 2022 será revisto quais 

Cargos abrirão vagas. Para acompanhar os 

Editais de Concursos solicita-se que entre 

no Portal da Transparência do Município 

através do Link 

://www.tresbarras.pr.gov.br/transparencia/

adm/concursos.



14 Atendido 014/2022
Anderson 

Silva melo
19/07/2022

Para participação em tomada de preço, 

como solicitar o cadastro de fornecedor 

junto ao município de Três Barras - PR?

08/08/2022 25/07/2022

Boa tarde

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 014/2022, tem-se a 

responder que, em contato com o setor de 

Licitação foi informado que o senhor 

deverá solicitar a lista de documentos para 

realização do cadastro através do email 

licitacao@tresbarras.pr.gov.br e após 

apresentar os documentos solicitados será 

encaminhado, depois de averiguado os 

documentos, o Certificado de Cadastro.

15 Atendido 015/2022

Geração 

Preserva 

Assessoria 

Ambiental 

LTDA

20/072022

Solicitação de Certidão/Declaração de 

Uso e Ocupação do Solo - CGH São 

Expedito

09/08/2022 25/07/2022

Boa tarde

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 015/2022, estamos enviando 

em anexo a Certidão solicitada.



16 Atendido 016/2022
Huascar 

Pessali
20/07/2022

Solicitação de informações sobre o Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar de Três Barras do Paraná

Prezados Senhores,

Sou Huáscar Pessali, professor da UFPR e coordenador do 

Observatório dos Conselhos da mesma universidade. Estamos 

realizando um levantamento sobre a situação dos Conselhos 

Municipais de Segurança Alimentar (COMSEA) no Estado do 

Paraná para fins de pesquisa acadêmica.

Verificamos que o COMSEA de Três Barras do Paraná não 

possui página na internet. Ficamos contentes em encontrar 

alguns documentos relevantes por meio de busca no portal da 

Prefeitura. No entanto, não foi possível encontrar outros 

documentos de igual relevância pública e de interesse para a 

pesquisa.

Por isso solicitamos de Vossa Senhoria os seguintes 

documentos referentes ao COMSEA:

- Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do período 

2018 a 2022.

- Ata ou registro da última conferência de SAN realizada.

- Regimento interno vigente do COMSEA.

- Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional 

vigente e anterior, se o vigente não for o primeiro.

- documento datado de adesão ao SISAN (Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional).

Aproveitamos a ocasião para levar à sua apreciação, em prol 

de ainda maior transparência, a sugestão de criar páginas 

eletrônicas para os conselhos municipais de políticas públicas e 

nelas disponibilizar os documentos ora solicitados.

09/08/2022 01/08/2022

Boa tarde

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 016/2022, informa-se, que o 

que há em relação aos documentos 

solicitados, lhe envia-se, em anexo, neste 

momento.

A Administração Municipal agradece vossa 

sugestão da criação de páginas eletrônicas 

acerca do tanto diagnosticado. No entanto 

o nosso sistema não possui esse link, mas 

quando o Portal sofrer alterações será 

estudado com os técnicos essa 

possibilidade.



17 Atendido 017/2022

Sandi e 

Oliveira 

Advogados

27/07/2022

Todas as informações aqui solicitadas se referem à empresa e 

ao(s) fornecimento(s) abaixo:

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Avenida 

Dom Pedro II, 830, sala 03, Universitário, CEP 88509-000:

NOTA FISCAL VALOR DOCUMENTO EMISSÃO DA NOTA 

ENTREGA VENCIMENTO

NF-e 1294 R$ 37.940,76 Autorização de Compras 658 

(Diferença de valor: R$ 786,06 - Paga dia 21/07) 30/06/2022 

15/07/2022 14/08/2022

De acordo com o exposto acima, requer-se o envio das 

informações abaixo:

Os produtos entregues estão de acordo com o exigido no 

edital?

Há alguma pendência a ser resolvida pela empresa para 

liberação do pagamento?

Qual o número e a forma de consulta do processo 

administrativo gerado para efetivar o pagamento?

Já foi efetuado o ateste, recebimento provisório e/ou 

definitivo? Se não, qual é o nome e contato do servidor 

responsável por este procedimento?

Se o ateste já foi efetuado, a nota fiscal já foi encaminhada 

para o setor responsável pelo pagamento? Se não qual o nome 

e contato do servidor que não deu encaminhamento. Se sim, 

qual o nome e contato do servidor que recebeu a nota.

Qual a previsão de pagamento?

Informar nome, telefone e contato do setor responsável por 

efetuar o pagamento.

Observação 1: Caso a nota fiscal seja paga até o prazo final de 

resposta deste pedido de acesso a informação, não 

considerando prorrogação de 10 dias, basta apresentar o 

comprovante de pagamento, ao invés da resposta aos 

questionamentos acima.

Observação 2: Caso haja resposta por e-mail, somente finalizar 

a presente demanda após a CONFIRMAÇÃO de recebimento.

26/08/2022 

Solicitado 

prorrogação 

de prazo

26/08/2022

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 017/2022, envia-se em anexo 

o Comprovante de pagamento referente à 

Nota Fiscal nº 1294                                                                      

O Município agradece seu contato

18 Atendido 018/2022
Marilene de 

Paula Biff
04/08/2022

PRECISO QUITAR O MEU IPTU. POR 

FAVOR, ME MANDE POR E MAIL O 

BOLETO DE QUE NÃO FOI PAGO AINDA. 

AGUARDO. OBRIGADA 24/08/2022 05/08/2022

Bom dia,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 018/2022, segue em anexo 

Guia de Recolhimento do IPTU conforme 

solicitado.



19 Atendido 019/2022
Eliane Cariri 

Bertolino
30/08/2022

Gostaria de receber uma cópia em PDF 

do Decreto nº 087/90 de 18/04/1990, 

pois fui nomeada em concurso público 

(20/03/1990) através deste decreto e 

estou precisando de uma cópia. Na 

época o meu nome era ELIANE DE 

MOURA. Atualmente assino Eliane 

Carini Bertolino.

19/09/2022 30/08/2022

Bom dia,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 019/2022, segue em anexo 

Documento solicitado.

20 Atendido 020/2022

Sandi e 

Oliveira 

Advogados

05/09/2022

Abre-se o presente pedido de acesso à 

informação, visando obter acesso ao Atestado de 

Capacidade Técnica que teve sua emissão 

solicitada no dia 19 de agosto de 2022, no(s) e-

mail(s) 

licitacao@tresbarras.pr.gov.br,prefeitura@tresb

arras.pr.gov.br, conforme ofício que pode ser 

consultado no link 

https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appapi/do

wnload/3795803/946321, referente aos 

fornecimentos abaixo informados:

NOTA FISCAL VALOR DOCUMENTO EMISSÃO DA 

NOTA ENTREGA VENCIMENTO

NF-e 1294 R$ 37.940,76 Autorização de Compras 

658 (Diferença de valor: R$ 786,06 - Paga dia 

21/07) 30/06/2022 15/07/2022 14/08/2022

Caso o atestado ainda não tenha sido emitido, 

solicita-se a emissão imediata ou que seja 

enviada cópia do processo administrativo gerado 

a fim de analisar seu andamento.

25/09/2022 14/09/2022

Bom dia,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 020/2022, envia-se em anexo 

o Atestado de Capacidade Técnica 

referente à Nota Fiscal nº 1294.

21 Atendido 021/2022

Auro 

Josephat 

Dalmolin

19/09/2022

Solicito cópia do mapa de arruamento 

que abranja a quadra 45 . Muito 

obrigado!

10/10/2022 20/09/2022

Boa Tarde

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 021/2022, envia-se em anexo 

o mapa referente à quadra 45 do Município 

de Três Barras do Paraná-Pr



22 Atendido 022/2022
Elton Mario 

dalmolin
27/09/2022

Negativa iptu

19/10/2022 28/09/2022

Bom Dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 022/2022, envia-se em anexo 

Certidão negativa de IPTU.

23 Atendido 023/2022

Sandi e 

Oliveira 

Advogados

29/09/2022

Abre-se o presente pedido de acesso à 

informação, visando obter acesso ao 

Atestado de Capacidade Técnica que teve 

sua emissão solicitada no dia 25 de agosto 

de 2022, no(s) e-mail(s) 

compra@tresbarras.pr.gov.br,licitacao@tres

barras.pr.gov.br, conforme ofício que pode 

ser consultado no link 

https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appa

pi/download/4171478/183455, referente 

aos fornecimentos abaixo informados:

NOTA FISCAL VALOR DOCUMENTO 

EMISSÃO DA NOTA ENTREGA VENCIMENTO

1293 R$ 7.041,24 Autoriza ção de Compras 

659 - Pregão Eletrônico 15/2022 

30/06/2022 30/06/2022 30/07/2022

Caso o atestado ainda não tenha sido 

emitido, solicita-se a emissão imediata ou 

que seja enviada cópia do processo 

administrativo gerado a fim de analisar seu 

andamento.

19/10/2022 06/10/2022

Boa Tarde,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 023/2022  envia-se, em 

anexo, o Atestado de Capacidade Técnica 

referente à Nota Fiscal nº 1293

24 Indeferido 024/2022

Tabelionato 

de Notas e 

Protesto de 

Títulos

14/11/2022 Certidão Negativa 05/12/2022 17/11/2022

Bom dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 024/2022, informa-se que, 

em contato com o setor responsável, foi 

constatado que a empresa não possui 

cadastro no sistema. Para ser realizada a 

solicitação é preciso que envie o Cartão do 

CNPJ  para ser feito o Cadastro e só então 

gerar a Certidão Negativa.                               

OBS:  NÃO HOUVE RESPOSTA DO 

REQUERENTE


