
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO 
PROCESSO LICIT ATÓRIO N° 223/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 99/2021 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e uml), às 08h30min, 
reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, 0l(a) Pregoeiro(a), 
juntamente com a equipe de apoio, todos designados pela Portaria n. ° 040/2021, para proceder 
à abertura e julgamento do processo de licitação modalidade Pregão, form~ Presencial, n.? 
99/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 
transporte de máquinas e/ou equipamentos pesados, de propriedade do Município de 
Mercedes, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I (Memorial Descritivo) do 

,respectivo Edital. Aberta a sessão, passou-se inicialmente ao credenciamento dos Licitantes 
presentes, pelo que se legitimaram a concorrer as empresas: As empresas C ERN 
TRANSPORTE RODOVIARIO, CNPJ 35.000.638/0001-07, (Doravante] C ERN); RUI 
JOSE KOERICH 57736839972, CNPJ: 17953.348/0001-04, (Doravante: ~UI; FIRMO & 
FIRMO LTDA - ME, CNPJ: 19.210.259/0001-95, (Doravante: FIRMO), apresentaram 
documentação comprovando enquadramento na condição de ME e/ou EPP. Caso seja 
necessário, terão assegurados os benefícios previstos na Lei Complementar n? 123/2006 e 
suas alterações. Em seguida, ota) Pregoeiro(a) declarou aberta a sessão pú~lica de Pregão, 
tecendo esclarecimentos acerca do procedimento licitatório. Após, recebeu dos Licitantes 
presentes e credenciados a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
juntamente com os envelopes n" O 1 (proposta de preço) e n" 02 (documentação de 
habilitação), passando a abertura e aferição do conteúdo dos primeiros. Após ter oCa) 
Pregoeiro(a) averiguado a conformidade das propostas com os requisitos presentes em Edital, 

I t proc amou-as aos presen es: 
CLASS. EMPRESA PRbPOSTAR$ 

1° CERN 7.380,00 
2° FIRMO 7.900,00 
3° RUI 8.633,33 

. Realizada a classificação de conformidade com o estabelecido em Edital, passou então ota) 
Pregoeiro(a) a convocar os licitantes para oferecimento de lances, de acordo com as 
disposições da Lei n.? 10.520/02, os quais se deram de acordo com o registrado nas planilhas 
anexas, partes integrantes desta Ata. Vencida a etapa de apresentação dJ lances verbais, 
promoveu oCa) Pregoeiro(a) nova classificação das propostas, pelo que se apurou o seguinte: 
CLASS. EMPRESA PRPPOSTAR$ 

1° CERN 5.500,00 
2° FIRMO 5.572,00 
3° RUI 6.965,00 

Após a ordenação supra, averiguou ota) Pregoeiro(a) a aceitabilidade da proposta classificada 
em primeiro lugar, constatou que a mesma atende as disposições do edital. Ato contínuo, 
passou a abertura do envelope n° 02 (documentação de habilitação), constatando que a 
empresa inicialmente vencedora não apresentou documento previsto no item 11.5.2 (Prova de 

'inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da pr sente Licitação), 

, acompanhado de documento original para autenticação, apenas cópia siryples; no que se 
refere ao documento previsto no item 11.5.5 (Prova de Re,~aridade par oQl a Fazen a 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

· Estadual, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEF A), constatou-sje que a empresa 
não apresentou o referido documento. Diante das condições indicadas, o pregoeiro declarou a 
empresa C ERN inabilitada. Na sequência verificou-se os documentos de habilitação 
apresentados pela licitante classificada em segundo lugar, qual seja FIRMO. Averiguou ota) 
Pregoeiro(a) a aceitabilidade da proposta de FIRMO e constatou que a empresa não 
apresentou documento previsto no item 11.5.2 (Prova de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao ramo de 
atividade e compatível com o objeto da presente Licitação), acompanhado de documento 
original para autenticação, apenas cópia simples; Na sequência verificou-se o documentos de 
habilitação apresentados pela licitante classificada em terceiro lugar, qual seja RUI. 
Averiguou oía) Pregoeiro(a) a aceitabilidade da proposta de RUI, constatou que a empresa 
apresentou documentação de habilitação conforme previsto no edital, poqendo ser, desta 
forma, declarada habilitada. Consta em anexo a esta ata a consulta realizada a Cadastros e 
Lista de Impedidos de Licitar, nos termos do item 19.2 do Edital, que apont u a inexistência 

. de restrição. Todos os documentos foram rubricados e aferidos pelos presen es, não havendo 
qualquer manifestação a respeito de irregularidades. Vencida a etapa de habilitação e 

· constatando que todas as empresas participantes foi declarada vencedora a licitante RUI. 
Houve manifestação do interesse de recorrer por parte da empresa C ERN, dob o argumento 
de que dada a condição de MEl, comprovada pela licitante vencedora, o va19r da contratação 
ira extrapolar o valor máximo de faturamento que justifica o enquadramento na condição 
mencionada; manifesta-se também a respeito do não comprimento às disposições previstas no 
item 8.2 (a) do edital, a respeito da possibilidade tardia permitida à empresas enquadradas 
como ME/EPP, no caso da inabilitação atribuída à licitante C ERN. constatnexo a esta ata 
termo apresentado e assinado pelo representante da empresa C ERN, presen e na sessão. Em 
virtude da manifestação de recuso oCa) pregoeiro(a) não adjudicou o obj to do certame. 
Conforme os itens 19.7.2 e 19.7.3 do Edital os licitantes tem o prazo de 3 dias para 
apresentação das razões do recurso e mais 3 dias para as contrarrazões. Finda a sessão e nada 
mais havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada p forbe vai assinado 
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MUNICÍPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ ~-"';II • . '''''''. ~ PREGÃO N° 99/2021 R$ 8.633,33 _< • r~~11 I 

RODADAS RUI FIRMO CERN FIRMO C ERN MENOR LANCE 

1a R$ 8.633,33 R$ 7.900,00 R$ 7.380,00 R$ 5.870,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 

2a R$ 7.343,00 R$ 7.306,00 R$ 7.200,00 R$ 5.771,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 

3a R$ 7.164,00 R$ 7.100,00 R$ 7.000,00 R$ 5.671,00 R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 

4a R$ 6.965,00 R$ 6.930,00 R$ 6.800,00 R$ 5.572,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 
sa DECLINA R$ 6.766,00 R$ 6.600,00 DECLINA R$ 6.600,00 

6a R$ 6567,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 

7a R$ 6.467,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 
aa R$ 6.368,00 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 
ga R$ 6.268,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 

10a R$ 6.169,00 R$ 6.100,00 R$ 6.100,00 

11a R$ 6.069,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

12a R$ 5.970,00 R$ 5.900,00 R$ 5.900,00 

Quantidade 12 

Valor Unitário 66.000,00 I R$ 5.500,00 1 1 Desconto 1 R$ 3.133,331 
Arredondamento R$ 0,00 r 
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20108/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Púb ica 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administraçãu Pública -_.~ 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ v Número documento 19210259000195 

Nome 

Tipo ele Sanção Todos v 

Data de Início Impedimento: de até 

Período publicação: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Srtuaçào: Toda, 

l.inks úters: Consulta TCU 1 Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https:llservicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



20/08/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração PÚ lica 

I 

TCEPR 
' •• ;Ii I... ,~I., ti ... fi 4/1""'\ 

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

[!-:-~-b'f'l'" .1 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

TIpo documento CPF v Número documento 03070880908 

Nome 

Tipo ri" sanceo Tode" 

Periodo publicação . de até 

Data de Inicio Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TeU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ROBERTO GONZAGA FIRMO 

CPF: 030.708.809-08 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, oia) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inab,ilitação 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 aru 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). I 

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 09:07:45 do dia 20/08/2021, com validade de trinta dias a Icontar da 
emissão. 

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. , 

Código de controle da certidão: 4P36200821 090745 



DE 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

CPF /CNP 1: 030.708.809-08 

Nome completo: ROBERTO GONZAGA FIRMO 

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). 

I 
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 09:08 :28 do dia 20/08/2021, 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=INABILITADO:5 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Código de controle da certidão: WPT7200821 090828 



Improbidade Administrativa e Ineleg~bi1idade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (20/08/2021 às 09:09) 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 030.708.809-08. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário I econhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htt ://divul acandcontas.tse. us.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
611 F.9B5F.0006.E343 no seguinte endereço: ]lUps://VVww.çnj_.jus.brlimprobidade adm/aute ticar certidao.php 

I 

srado em: 20/08/2021 as 09:09:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



20/08/2021 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 03070880908 

Data da consulta: 20108/2021 09:06:20 
Data da última atualização: 19/08/2021 18:00:03 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

NOME DO SANCIONADO 

LIMPAR 

UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=03070880908&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome... 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

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

Consulta realizada em: 20/08/2021 09:12:21 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FIRMO & FIRMO LTDA 
CNPJ: 19.210.259/0001-95 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
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 I 
Resultado da consulta: Nada Consta I 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência I 
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 

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

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



I 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nO l3 .460, de 26 de junho de 2017, Lei n° l3. 726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



20108/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Públ ca 

TCEPR 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data ele Início Impedimento: de até 

Data ele Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

v 

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

[~~~~~~" -~-J 
Pesq u isa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ v Número documento 17953348000104 

NomE 

L;l1ks úteis: Consulta TCU 1 Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

https:l/servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



20/08/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 

Tipo documento CPF v Número documento 57736839972 

Pesq u isa de restrições 
Fornecedor 

Nome 

Trpo de' Sançêo Todes 

Periodo pubhcaçâo : de are 

Data ele Início Impedimento: de até 

Data de Fim impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https:l/servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILIT ADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: RUI JOSE KOERICH 

CPF: 577.368.399-72 

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 adminístração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). I 

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 08:51:24 do dia 20/08/2021, com validade de trinta dias a ontar da 
emissão. 

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

Código de controle da certidão: Ali A200821 085124 

A~enção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CERTIDÃO NEGATIVA 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: RUI JOSE KOERICH 

CPF/CNPJ: 577.368.399-72 

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 destJ 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 tFnham 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. I 

Certidão emitida às 08:51:58 do dia 20/08/2021, 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=INABILlTADO:5 

Código de controle da certidão: DSBF200821 085158 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Ineleg·:bilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (20/08/2021 às 08:52) NÃO CONST 1 no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Aiministrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 577.368.399-72. 

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 http://dívulgacandcontas.tse.jus.br/ -r- 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
611 F.977F.6261.4351 no seguinte endereço: httQs://www.çnj.jus.br/imRrobídade adm/auten icar certidao.php 

srado em: 20/08/2021 as 08:52:31 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



20/08/2021 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF I CNPJ: 57736839972 

LIMPAR 

Data da consulta: 20/08/2021 08:10:27 
Data da última atualização: 19/08/2021 18:00:03 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO Ó RGÃO/ENTI DADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis? pag inacaoSimples=true&tama n ho Pagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCn pj=57736839972&col unasSelecionadas=1 inkDetalhamento%2CcpfCn pj%2Cnome . . . 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 respon~abilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro codsultado. 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: 20/08/2021 09: 11 :49 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RUI JOSE KOERICH 57736839972 

I CNP J: 17.953.348/0001-04 

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

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

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

Órgão Gestor: CNJ I 
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, c1ique 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 

. . ídi d ... d .1 li fi - Obs: A consulta consolidada de pessoa jun ica visa aten er aos pnncipios e simp I icaçao e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, dei 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. 



20/08/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Públi a 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

[;;lr lft'1JI!!dím --~l 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ v Número documento 35000638000107 

Nome 

Tipo de San,;áo Tudes 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

unks úteis: Consulta Teu I Consulta eADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.\ce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuItarlmpedidos.aspx 1/1 



20/08/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Públi a 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

r ~(-l. "'_. : --::-., 1 
~------_. __ ... 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF v Número documento 10512010986 

Nome 

Tipo 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: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



DE 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: CLAUDINEIA ERN 

CPF: 105.120.109-86 

O Tribunal de Contas da União CERTiFiCA que, na presente data, o~a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabrlitação 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 artl 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os respons~veis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações t nham 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 08:47 :22 do dia 20/08/2021, 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=lNABILITADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: L Y7E200821 084722 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICIT ANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

CPF/CNPJ: 105.120.109-86 

Nome completo: CLAUDINEIA ERN 

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

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 susPrnsas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Ce~tid!o emitida às 08:47:59 do dia 20/08/2021, com validade de trinta dias a aJontar da 
ermssao. 

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

Código de controle da certidão: 51 FK200821 084759 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certidão Negativa 

Improbidade Administrativa e Inelegi ilidade 

Certifico que nesta data (20/08/2021 às 08:48) NÃO CONSTi 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° 105.120.109-86. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. I 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em Ilttp://divulgacandcontas.tse.j s.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
611 F .9690.8467. E112 no seguinte endereço: httQs:{lw-..y}Y.cojjus,bILlmprobidade adm/auten' icar ç_ertidao.php 

srado em: 20/08/2021 as 08:48:32 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



20108/2021 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 10512010986 

LIMPAR 

Data da consulta: 20/08/2021 08:10:27 
Data da última atualização: 19/08/2021 18:00:03 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

www.portaldatransparencia.gov. brlsancoes/ceis?pag inacaoSim ples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj= 1051201 0986&colunasSelecionadas=linkDetal ha mento%2CcpfCnpj %2Cnome. . . 1 li 



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: 20/08/2021 09: 10:27 

.Inforrnações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: C ERN TRANSPORTE RODOVIARIO 
CNP J: 35.000.638/0001-07 

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 AQUI. I 

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, dique 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. 


