
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 163/2021 

CONCORRÊNCIA N.o 3/2021 

Às 09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 15 (quinze) de julho do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes 
os membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria n° 039/2021, que 
subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do processo de 
CONCORRÊNCIA n. ° 3/2021, que tem por objeto eformalização de Ata de Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços especializados para a elaboração de projetos de 
engenharia e arquitetura para o Municipio de Mercedes. Os trâmites inerentes ao procedimento 
licitatório já referenciados iniciaram conforme previsto no competente Edital, ou seja, às 
08h30min (oito horas e trinta minutos) desta mesma data. Após recepção dos envelopes e 
registro dos participantes em ata competente, representantes de licitantes participantes que 
estavam presentes à sessão original, rubricaram todos os documentos, bem como os envelopes 
contendo as Propostas de Preços, que ficaram sob guarda e responsabilidade da CPL. A sessão 
original foi encerrada, e representantes presentes dispensados, a fim de que a CPL pudesse, com 
atenção, realizar a presente reunião para avaliação dos documentos apresentados. Participam 
do certame as empresas: R F Soares Engenharia Ltda., CNPJ n° 33.361.899/0001-27 
(doravante RF); Martinello Engenharia e Incorporadora Ltda EPP, CNPJ n° 
10.653.428/0001-97 (doravante MARTINELLO); Julio Eduardo Kelte EPP, CNPJ n'' 
21.698.285/0001-56 (doravante KELTE); SK Engenharia e Projetos Ltda, CNPJ n" 
07.259.098/0001-45 (doravante SK); Reconcavo Engenharia e Arquitetura Ltda, CNPJ n° 
35.102.216/0001-42 (doravante RECONCAVO); Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, 
CNPJ n° 11.267.334/0001-42 (doravante MIGUEL); Kolf Serviços de Engenharia 
EIRELI, CNPJ n° 07.555.412/0001-37 (doravante KOLF); Duovias Engenharia Ltda ME, 
CNPJ n° 35.688.546/0001-61 (doravante DUOVIAS); Tonelli Engenharia EIRELI ME, 
CNPJ n° 29.193.121/0001-89 (doravante TONELLI). Todas as empresas apresentaram 
documentação comprovando enquadramento na condição de ME e/ou EPP, permitindo, desta 
forma, sua participação no certame, especificamente no que diz respeito aos Lotes 1 a 6. Caso 
seja necessário, terão assegurados os benefícios previstos na Lei Complementar n" 123/2006 e 
suas alterações. As empresas SK e RF, comprovaram domicílio/sede local e/ou regional, e terão 
prioridade na contratação, nos termos do § 3° do art. 48 da Lei Complementar n.? 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e do art. 50-A da Lei Complementar Municipal n." 012, de 29 de outubro 
de 2009. Aberto o Envelope "A" - Documentos de Habilitação - das empresas participantes, 
verificou-se as seguintes situações: 

a) Licitante RF apresentou documentação de acordo com as disposições do Edital, 
entretanto: 1) no que se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para 
o LOTE 02, não se verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, 
alínea "c" e "f", para os itens 2 e 3, integrantes do referido Lote; 2) no que se refere à 
comprovação de qualificação técnica apresentada para o LOTE 06, não se verificou a 
apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, alínea "c", restando, desta forma, 
previamente declarada Inabilitada para os Lotes 02 e 06; 

b) Licitante MARTINELLO não apresentou documentação de acordo com as disposições 
do Edital, visto que deixou de apresentar documento previsto no item 8.1.2, alínea "f" 
(Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF/FGTS)), sendo, desta forma, declarada INABILITADA, visto a ausência do 
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referido documento. Verificou-se que a licitante apresentou documentos de qualificação 
técnica relativos ao LOTE 06 e LOTE 07 em conformidade com as disposições do 
Edital, especificamente conforme disposto no item 8.1.3, alínea "c" e "f'. Em relação 
ao objeto dos demais Lotes não se verificou documentos de qualificação técnica; 

c) Licitante KELTE apresentou documentação de acordo com as disposições do Edital, 
entretanto: 1) no que se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para 
o LOTE 02, não se verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, 
alínea "c" e "f", para os itens 2 e 3, integrantes do referido Lote; 2) no que se refere à 
comprovação de qualificação técnica apresentada para o LOTE 05, não se verificou a 
apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, alínea "c" e "f", para os itens 2 e 
3, restando, desta forma, previamente declarada Inabilitada para os Lotes 02 e 05; 

d) Licitante SK apresentou documentação de acordo com as disposições do Edital, 
entretanto: 1) no que se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para 
o LOTE 04, não se verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.l.3, 
alínea "f", restando, desta forma, previamente declarada Inabilitada para o Lote 04; 

e) Licitante RECONCAVO apresentou documentação de acordo com as disposições do 
Edital, entretanto: 1) no que se refere à comprovação de qualificação técnica 
apresentada para o LOTE 02, não se verificou a apresentação da documentação prevista 
no item 8.1.3, alínea "c" e "f", para os itens 2 e 3, integrantes do referido Lote; 2) no 
que se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para o LOTE 05, não 
se verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.l.3, alínea "c" e "f", 
para o item 3, restando, desta forma, previamente declarada Inabilitada para os Lotes 
02 e 05; 

f) Licitante MIGUEL apresentou documentação de acordo com as disposições do Edital, 
entretanto: 1) no que se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para 
o LOTE 02, não se verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, 
alínea "c" e "f", para os itens 2 e 3, integrantes do referido Lote; 2) no que se refere à 
comprovação de qualificação técnica apresentada para o LOTE 05, não se verificou a 
apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, alínea "c" e "f", para os itens 2 e 
3, restando, desta forma, previamente declarada Inabilitada para os Lotes 02 e 05; 

g) Licitante KOLF apresentou documentação de acordo com as disposições do Edital, 
entretanto: 1) no que se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para 
o LOTE 05, não se verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, 
alínea "c" e "f', para os itens 1 e 2, integrantes do referido Lote, restando, desta forma, 
previamente declarada Inabilitada para o Lote 05; 

h) Licitante DUOVIAS apresentou documentação de acordo com as disposições do Edital. 
Verificou-se que a licitante apresentou documentos de qualificação técnica relativos ao 
LOTE 06 e LOTE 07 em conformidade com as disposições do Edital, especificamente 
conforme disposto no item 8.1.3, alínea "c" e "f". Em relação ao objeto dos demais 
Lotes não se verificou documentos de qualificação técnica; 

i) Licitante TONELLI apresentou documentação de acordo com as disposições do Edital, 
entretanto: 1) no que se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para 
o LOTE 02, não se verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.l.3, 
alínea "c" e "f', para o item 2, integrante do referido Lote; 2) no que se refere à 
comprovação de qualificação técnica apresentada para o LOTE 04, não se verificou a 
apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, alínea "f", para o item 1, 
integrante do referido Lote; 3) no que se refere à comprovação de qualificação técnica 
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apresentada para o LOTE 05, não se verificou a apresentação da documentação prevista 
no item 8.1.3, alínea "f', para os itens 1,2 e 3, integrantes do referido Lote; 4) no que 
se refere à comprovação de qualificação técnica apresentada para o LOTE 06, não se 
verificou a apresentação da documentação prevista no item 8.1.3, alínea "c" e "f", para 
o item 1, integrante do referido Lote; 5) não apresentou documentação prevista no item 
8.1.3, alínea "d", que trata da "Comprovação de vínculo, através de registro em carteira 
e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços acompanhado de ART (ou 
documento equivalente) de Cargo e Função" restando, desta forma, declarada 
INABILITADA. 

A CPL buscou apoio junto ao Setor de Engenharia do Município, a fim de bem julgar a 
documentação de qualificação técnica exigi da pelo Edital, o que favoreceu o rigoroso 
julgamento do conteúdo dos envelopes "A", das licitantes participantes. Observou-se a 
compatibilidade dos acervos técnicos exigidos no item 8.1.3, alínea "c" C qualificação técnica 
profissional), combinados com os atestados exigidos no item 8.1.3, alínea "f" C capacidade 
técnico-operacional), considerando os itens que compõem os lotes do objeto do Edital. Apesar 
da ocorrência das inabilitações prévias anteriormente descritas, os envelopes "B" - Propostas 
de Preços, apresentadas pelas licitantes participantes - exceto o envelope da licitante 
MARTINELLO, que não apresentou todos os documentos de regularidade fiscal - serão 
abertos, visto que a CPL não tem condições de, previamente, identificar quais os lotes integram 
as referidas propostas. Quando da verificação das mesmas, será considerado o julgamento final 
atribuído à documentação de habilitação. Consta em anexo a esta ata a consulta realizada a 
Cadastros e Lista de Impedidos de Licitar, nos termos do item 8.6 do Edital, que apontou a 
inexistência de restrição para quaisquer das licitantes participantes. A decisão da CPL será 
devidamente publicada e os licitantes participantes serão adequadamente informados da decisão 
proferida. O conteúdo dos envelopes estará disponível, digitalmente, no site do Município, no 
endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php. OCa) Presidente da CPL informou, 
em seguida, que, mediante a comprovação da informação dos licitantes acerca da decisão da 
CPL, dar-se-á cumprimento às disposições constantes do artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei 
n" 8.666/93, que prevê o período de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais 
recursos. Decorrido o período indicado e em não havendo qualquer manifestação por parte de 
quaisquer interessados, ou transcorridos os trâmites e período recursal, será definida data para 
realização de reunião visando a abertura dos envelopes "B" - Propostas de Preços. A data da 
reunião será publicada nos meios usuais utilizados pelo Município, e os licitantes serão 
devidamente intimados para, em querendo, acompanhar os trabalhos da CPL. Finda a sessão e 
nada mais havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai 
assinado por todos. 

Comissão de Licitações: 

J? J re '(aMO- UJ~h--- 
~elípe K Weber 

Membro 

~:f~ 
eessl~a. G. Finckler 

Membro ~ Presidente 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é elo Órgão gestor ele cada cadastro consultado. ;\ 
informação relativa à razão social ela Pessoa Jurídica é extraída cio Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/202109:18:10 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: R F SOARES ENGENHARIA L TDA. 
CNPJ: 33.361.899/0001-27 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQlli. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique f._QlJl. 

Órgão Gcstor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Qbs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



\._ acastro de restrições ao direito de contratar com a Adrninistraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipalla i l/Consu ltarlrn ped id ... 

Nome R F Soares Engenharia Ltda 

Número documento 33361899000127 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: Consulta TÇU / Consulta CADIN PR 

Selecione os Filtros e aperte pesquisar 

I of I 15/07/202109:50 



i.aoasrro de restrições ao direito de contratar com a Adrninistraçã .. hnps:ftserv icos. tce. pr.gov. brtcepr/mun ic ipa l/ai I IC onsu I tarlm ped id ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Voltar 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

TipO documento CPF Número documento 07525088900 

Nome RODRIGO FURIO SOARES 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Çonsulta TCU 1 Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I 01' I 15/07/202109:58 



Detalhamenro das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Port ... 

FILTROS APLICADOS: 

CPF I CNPJ: 07525088900 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

I 01' I 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cei s?paginacaoS i 111 P les=trueéz.tamanho Pagi na .. 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

_;·,que aqui para 
"'etuar a 
onsulta 
nso DA SANÇÃü DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

15/07/202 I 10:0: 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILIT ADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: RODRIGO FURIO SOARES 

CPF: 075.250.889-00 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 11 :05 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/t'!p=INABlLlTADO:VERlF1CA 

Código de controle da certidão: FLZR 1507211 O 11 05 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: RODRIGO FURIO SOARES 

CPF/CNPJ: 075.250.889-00 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Nào constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: II :36 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https:/lcontas.tcu.gov.br/ords/f!p=INAB1LlTAOO:5 

Código de controle da certidão: X9EP 1507211 O 1136 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:29) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n? 075.250.889-00. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em bltQ_j1di~1!lgacandçontas. ts~.w§J2l:l 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60FO 3834.44CB.6764 no seguinte endereço: httQs://www.cnj.jus.br/imprQbidade adm/Ejutent[çac_çe_rnd_a_Q.php 

srado em 15/07/2021 as 10 29:24 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gesto r de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/202109:19:16 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 
CNP J: 35.102.216/0001-42 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TClJ 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do Órgão gestor, clique AQUI. 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 ele 15, de janeiro ele 2016. 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https:l/servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/l1lunicipal/ai l/C onsul tarlm ped id ... 

Voltar 

Nome Reconcavo Engenharia e Arquitetura Ltda 

Número documento 35102216000142 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

Selecione os Filtros e aperte pesquisar 

J of J J 5 07 2021 09 50 



~ ""UJ" V U,", I cc u lyVC:) au Ulll;:llU Ut: (.;omratar com a Admmistraçã ... https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Cons u ltarlm ped id ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 02532566582 

Nome GREICE C CASTRO SOUZA 

noo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

v 

Links úteis: Cqnsulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

101'1 15/07/202109:58 



Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Pon .. 

FILTROS APLICADOS: 

CPF I CNPJ: 02532566582 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

I of I 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

http://WWw.poI1aldatransparencia.gov.br/sancoes/ ce is?pagi nacaoS i 111 P les=true&taman ho Pagi na. 

LIMPAR 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO QUANTIDADE 

15/07/2021100' 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: GLEICE CAROLINE CASTRO SOUZA 

CPF: 025.325.665-82 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem corno aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 13 :09 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https:l/contas.tcll.gov.br/ords/f?r=INABILITADO:V cRI FICA 

Código de controle da certidão: 2FOS150721101309 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: GLEICE CAROLINE CASTRO SOUZA 

CPF/CNP J: 025.325.665-82 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 12:46 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
l:illRs:/ /contas. tClI.gov. br/ords/f?p=INA B ]UT ADO:5 

Código de controle da certidão: 90TL 15072110 1246 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:28) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 1m probidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nO 025.325.665-82. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em D_UQ;.UeJlY_uJg_acanQcQntas tse w;; t:)rf 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60FO.380C.9634.C724 no seguinte endereço: https:l/www.cnj.jus.br/imQrobidade adm/autenticar certidao.php 

srado em: 15/07/2021 as 102844 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/2021 09:30:09 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DUOVIAS ENGENHARIA LTDA 
CNP J: 35.688.546/0001-61 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUl. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUl. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Irnprobidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gesto r, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n'' 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n'' 13.726, ele 8 de outubro ele 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



x.acasuu ue restnçoes ao direito de contratar com a Administraçã ... https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ai l/C onsu I tarl m ped i d ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ Número documento 35688546000161 

Nome Duovias Engenharia Ltda ME 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Inicio Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: Consotra TCU / Consulta CAQjN_PfS 

NENHUM ITEM ENCONTRADO' 

ofl 15/07/202109:49 



UIUê:!~lrü ae restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

IncluIr ImpedImento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 07824870928 v 

Nome POLlANA TONIETO 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: Consulta TCU / Çonsulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I of I 

https:l/servicos.tce.pt·.gov.br/tcepr/tnunicipal/ai l/C onsu Itarl rn ped id ... 

voltar 

15/07/202109:58 



Uel<:lIl1arnemo aas Sançoes Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas c Suspensas - CEIS - Port ... 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPj: 07824870928 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

I of I 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cei s?pagi nacaoS i rn p les=true& tarn an hoPag i 11; 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

Clique aqui para 

efetuar a 
consulta 

TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO QUANTIDADE 

15/07/2021 10:0' 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILIT ADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: POLIANA TONIETO 

CPF: 078.248.709-28 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, ota) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 13 :51 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILlT ADO: VERIFICA 

Código de controle da certidão: 23FC1507211 O 1351 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICIT ANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: POLIANA TONIETO 

CPF/CNPJ: 078.248.709-28 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art, 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 14: IOdo dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/t'?p=INABILITADO:5 

Código de controle da certidão: KWIJ 1507211 O 141 O 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e InelegibiUdade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:28) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n? 078.248.709-28. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em b_ttpjlçJivulgª_çªnçj.çºIJIª.:;;J:;;~ Jus~br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60FO.37EB.EBB7.D691 no seguinte endereço: b_!1ps;J/www cni-jys.br/il1lQrobidade adm/autenticar certldao.php 

srado em: 15/07/2021 as 10:28: 11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



<~ 
TCU 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/2021 09:33:32 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SK ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 
CNPJ: 07.259.098/0001-45 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gesto r, clique AQU 1. 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUl. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/mun icipal/ai I/Consu ltarlrn ped id ... 

Voltar 

Nome SK Engenharia e Projetos Ltda 

Número documento 07259098000145 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

I of I 15 07 ::!O::! I 09-19 



\.....aaastro de restnçoes ao direito de contratar com a Administraçã ... https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ai I/Consu Itarl m ped id ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 96797240930 

Nome ADELIR VANDERLEI KEMPFER 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I of I I:) 07 2021 09:59 



Dctalharnento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - POI1 ... 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 96797240930 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

1 01' 1 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

http://www.portaldarransparencia.gov.brlsancoes/ce is 0pagi nacaoS i rn p les=t rue&tam an ho Pagi na 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

Cllqu" c1QUI para 
efellúll Cl 

consi.i:a 
TiPO üA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO 
QUANTIDADE 

15/07/2021 10:0( 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILIT ADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ADELIR VANDERLEI KEMPFER 

CPF: 967.972.409-30 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 15: 18 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.brlords/f!p=INABILlTADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: RYM31507211 O 1518 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ADELIR VANDERLEI KEMPFER 

CPF/CNPJ: 967.972.409-30 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 15 :20 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcll.gov.br/ords/f!p=INABILlTADO:5 

Código de controle da certidão: DI CQ 1507211 O 1520 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:27) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 967.972.409-30. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em bJll2 IIdivulgacandcontas tseJ_L!;;,tLrL 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60FO.37CE.1 ECO.2662 no seguinte endereço: https fLYvww cnjJus,_Çlr/_lmprobldade_adm/autentlcar_certldao php 

ado em 15/07/2021 as 102742 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



,~ 

TCU 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade cio resultado da consulta é do Órgão gesto r de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/2021 09:31:n 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TDA 
CNPJ: 10.653.428/0001-97 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQU I. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQU I. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gesto r, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n'' 13.726, de 8 de outubro ele 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



,-"UUOUV u'"' 1"~lIl'rUÇ~ <tv uu euo ue contratar com a Administraçã ... https:l/servicos.lce.pr.gov.br:tcepr/municipal/a i l/Consultarlm ped id ... 

TCEP 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública Voltar 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

npo documento CNPJ v Número documento 10653428000197 

Nome Martinello Engenharia e Incorporadora Ltda EPP 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: CQ..nsujj;a TJ:JJ / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I 01' I 15/07 :202 I 09:-18 



(_uuastro de restnções ao direito de contratar com a Administraçã ... https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ai l/C onsultarlrn ped id ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública Voltar 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF v Número documento 07361247997 

Nome RAFAEL MARTINELLO DE ARAÚJO 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: C -''',u:t,l TCU / Consulta C[lDIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I of 1 15/07/2021 10:00 



Deralharncnto das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - POli ... 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 07361247997 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF 00 SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

1 of 1 

NOME 00 SANCIONADO UF 00 SANCIONADO 

hrt p: I .www.portaldatransparcncia.gov.br/sancoes/ce i s "pagi nacaoS i m p les=rrueéitaman ho Pagi na. 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANClONADORA 

CONSULTAR 

Clique Id[Y1FA,~ra 
efetuar <Í 

COIlSLI:' e r 

TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

15/07/2021 10 :Ü( 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO 

CPF: 073.612.479-97 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 16: 16 do dia 15/07/202 I, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f!p=INABILITADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: F A3N 1507211 O 1616 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICIT ANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO 

CPF/CNPJ: 073.612.479-97 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 16:30 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABlLlTADO:5 

Código de controle da certidão: WOXW 1507211 O 1630 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:26) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nO 073.612.479-97. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em hlt~LLçJlvulg_acandcQDta§Js~-luS I;lrl 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60FO.37 A 1.AAFO.C617 no seguinte endereço: https//wwvvccnj.jus br/improbida~de_adm/autenticar_certlciao phr 

'ado em: 15/07/2021 as 10:26:57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15107/2021 09:20:40 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: JULIO EDUARDO KELTE 
CNP J: 21.698.285/0001-56 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQill. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e [nelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor. clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



v.auasrro ae restnçoes ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipalla i I/Consu I tarl m ped id ... 

Nome Julio Eduardo Kelte EPP 

Número documento 21698285000156 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: consune TÇlJ / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

1 of 1 15/07/2021 09:48 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 07783951970 v 

Nome JULIO EDUARDO KEL TE 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Unks úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO' 

I of 1 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/mLlnicipallaiIlCons LI I tal' lrn ped i d ... 

15/07/2021 10:00 



Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Por!. .. 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 07783951970 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

1 of 1 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

http://www.portaldatransparencia.gov.brlsancoes/ce is "pagi nacaoS i m p les=true&tam anho Pag ina 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

Clique aqui para 
efetuar a 
consulta 

TiPO DA SANÇÃO 
DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

15/0712021 10:0: 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: JULIO EDUARDO KELTE 

CPF: 077.839.519-70 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, ota) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposiçào de recurso com efeito suspensivo ou de decisào judicial. 

Certidão emitida às 10: 17:22 do dia 15107/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/t'?p=INABILlTADO: VERIFIC A 

Código de controle da certidão: OOVR150721101722 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: JULIO EDUARDO KELTE 

CPF/CNPJ: 077.839.519-70 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 17:37 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tclI.gov.br/ords/f?p=lNABTLITADO:5 

Código de controle da certidão: VSOX 1507211 O 1737 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:26) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n? 077.839.519-70. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em l'Jim:l!ºlv~IJg_ªç_ªIJ-ºcºn_ta~tse 11,1S bri 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60FO.3777.14B5.4575 no seguinte endereço: httpsl/www.cnjjus.br/improbidade adm/autenticar certidao p_b_p 

rado em: 15/07/2021 as 10:26:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Pagina 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/2021 09:36:29 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TONELLI ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 29.193.121/0001-89 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQ U I. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gesto r, clique .6..Qlli. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal cio órgão gestor. clique 6.Qlli. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n? 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ai l/C onsultarl m ped id ... 

voltar 

Nome Tonelli Engenharia EIRELI ME 

Número documento 29193121000189 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TCU I Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I 01' I 1507'2021 09:-17 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Adm inistraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 07465781990 

Nome MARCELO TONELLI 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: C_()nsulill TQ1 1 Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO' 

I of I 

https:/lservicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Cons u I tarl Il1 ped i d ... 

Voltar 

15/0712021 10:01 



t.ietauiamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Port... 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 07465781990 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

I of I 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

http://www.pol1aldatransparencia.gov.br/sancoes/ ceis'Ipagi nacao S i !TI P les=true&tam an ho Pag i na 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

Chque aqin nara 
eferuar a 
consul.a 

TIPO üA SAi\içAo DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

15/0712021 10:0, 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILIT ADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: MARCELO TONELLI 

CPF: 074.657.819-90 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenarórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 19: 14 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
I1ttps:/ /contas. tcu.gov. br/ords/f?p=INABILlT ADO: VERIFIC A 

Código de controle da certidão: IVLE 1507211 O 1914 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICIT ANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: MARCELO TONELLI 

CPF/CNPJ: 074.657.819-90 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10: 19: 17 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcll.gov.br/ords/f!p=INABILITAOO:5 

Código de controle da certidão: 9R63 150721 10 1 917 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e InelegibHidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:25) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 074.657.819-90. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em b.tlp_jLQl\(~Jg_?caJldcQIltasJ?e.lus bI{ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60FO.374F.52B1.E535 no seguinte endereço: 1-11:0:> ''1,'11,// <.-r'j J •• S ~ mpr )f),Q -hõ". __ ,.I' , !, ',~, ,:,~ li ,'0',1 '.1 I" . 

ado em: 15/07/2021 as 10:25:35 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Pagina 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/2021 09:32:42 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI 
CNPJ: 07.555.412/0001-37 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .6_Qill. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .6_Qill. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lrnprubidade 
Administrativa e [nelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de junho ele 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n'' 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/mllnicipal/ai I/Cons LI ltarlm ped id ... 

Voltar 

Nome KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 

Número documento 07555412000137 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

unks úteis: Consulta JQ,J / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

I of I 1')107 2021 09:-l6 



,--dua~lI'v ue resrnçoes ao direito de contratar com a Administraçã., 

TCEP 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 06762102956 

Nome GABRIEL GIONGO COLFERAI 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I of 1 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/a i I/Consu Itarl rn ped id.. 

15/07/2021 10:0 I 



Detalharnento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Port ... 

FILTROS APLICADOS: 

CPF I CNPJ: 06762102956 

Data da consu Ita: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

1 01' 1 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

http://www.pol1aldatransparencia.gov.br/sancoes/ ceis'lpagi nacaoS i m p les=true& taman hoPag i 112. 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

:que aqui pari) 
"luar a 

. nsulta 
TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

15/07/2021 10:0, 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: GABRIEL GIONGO COLFERAI 

CPF: 067.621.029-56 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTAda relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10:20:26 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f!p=INAI:31LlTADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: B7781507211 02026 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: GABRIEL GIONGO COLFERAI 

CPF/CNPJ: 067.621.029-56 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisào judicial. 

Certidão emitida às 10:20:37 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tclI.gov.br/ords/f!p=INABlLITADO:5 

Código de controle da certidão: W3XU1507211 02037 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:24) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n? 067.621.029-56. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em bJ1Rjiçjl\LlJJgqÇªCl_c!.ç9Jl@_~ t_s~.j~s br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60FO.3726.1 ED8.C494 no seguinte endereço: t)1tp~J/WW_VlLÇDjj\l.S~ºf/irnPJoQj.9qg_e_adllll(3utenticar_certidao php 

rado em: 15/07/2021 as 10:24:54 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 15/07/202109:20:06 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MIGUEL ANGELO GONCALVES ENGENHARIA 
CNPJ: 11.267.334/0001-42 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A.Qlli. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQ!JI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro ele 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Ladastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https://servicos.lce.pr.gov.br/tcepr/l11unicipal/ai l/C onsu I tailm ped id ... 

Nome MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA 

Número documento 11267334000142 Tipo documento CNPJ v 

noo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: Consulta 1QJ / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I of I 

" 

15/07/2021 09:45 



x.uuasuu ue restnçoes ao direito de contratar com a Adrninistraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 96284331991 

Nome MIGUEL ANGELO GONÇALVES 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: CO!l~ltil TÇU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

I of I 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/C ons li Itar lm peel i d ... 

Voltar 

15/07/202110:02 



Dctalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Port... 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNP): 96284331991 

Data da consulta: 15/07/2021 10:02:56 
Data da última atualização: 14/07/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

I of 1 

NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 

hrtp.r /www.pol1aldatransparencia.gov.br/sancoesice is ')pagi nacaoS i m r les=true&tamanho Pagi n a 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

Chquc aq.. , para 
efetu,'j'" d 

cans, , ',1 
TiPO DA SANÇÃO 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

15/07/202110:0' 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILITADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: MIGUEL ANGELO GONCALVES 

CPF: 962.843.319-91 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10:21 :26 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INASILlT ADO: VERIFICA 

Código de controle da certidão: 1 AET 1507211 02126 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: MIGUEL ANGELO GONCALVES 

CPF/CNPJ: 962.843.319-91 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10:21 :37 do dia 15/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcll.gov.br/ords/f!p=INABILlTADO:5 

Código de controle da certidão: 9CGO 1507211 02137 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (15/07/2021 às 10:24) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n? 962.843.319-91. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em bt\pJi.Ql,{\JlgS:l_ç_ªn_dçor1téj.~ tSE:_j\J~ brl 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60FO.3706.4FCB.4462 no seguinte endereço: b..!.tQs:l/www.cni.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.p.b_p 

.ado em: 15/07/2021 as 10:24:22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 


