
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 240/2022 

CONCORRÊNCIA N.o 6/2022 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 22 (vinte e dois) de dezembro do ano de 2022 
(dois mil e vinte e dois), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de 
Mercedes os membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria n? 
642/2021, que subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do processo 
de CONCORRÊNCIA n.? 6/2022, que tem por objeto aformalização de Ata de Registro de 
Preços para eventual prestação de serviços especializados para a elaboração de projetos de 
engenharia e arquitetura para o Município de Mercedes. Os trâmites inerentes ao procedimento 
licitatório, relativos à fase de habilitação e recursos referentes à mesma foram plenamente 
transcorridos, o que permite a sequência do procedimento, com a abertura das Propostas de 
Preços. Participam do certame as empresas: Duovias Engenharia Ltda ME, CNPJ n° 
35.688.546/0001-61 (doravante Duovías); Sabrina Caroline Spada Engenharia Ltda., 
CNPJ n" 25.249.754/0001-00 (doravante Sabrina); Kolf Serviços de Engenharia - 
EIRELI, CNPJ n" 07.555.412/0001-37 (doravante Kolf); Oeste Locação de Máquinas e 
Equipamentos Ltda ME, CNPJ n° 11.504.898/0001-51 (doravante Oeste); TFI 
Construtora e Engenharia Ltda., CNPJ n" 35.183.667/0001-51 (doravante TFI)j Cleomar 
Nunes de Almeida Ltda, CNPJ n° 39.819.708/0001-04 (doravante Cleomar); Martinello 
Engenharia e Incorporadora Ltda., CNPJ n° 10.653.428/0001-97 (doravante Martinello). 
Todas as empresas foram devidamente comunicadas, através do envio de e-mail, da realização 
da presente sessão. Também foi publicada a convocação para a mesma nos meios usuais 
utilizados pelo Município, qual seja, e Diário oficial Eletrônico do Município, edição na 3235, 
de 20/12/2022. Nenhuma das empresas participantes dispõe de representantes presentes à 
sessão. Após o julgamento atribuído pela CPL, quando da avaliação dos documentos de 
habilitação, constante do envelope "A", apresentado pelas empresas participantes, e tendo 
transcorridos os trâmites recursais, obteve-se a seguinte situação: a) licitante DUOVIAS: 
habilitada para os Lotes 6 e 7; inabilitada para os Lotes 1,2,3,4,5 e 8; b) licitante SABRINA: 
inabilitada para os Lotes 1,2,3,6,7 e 8; habilitada para os Lotes 4 e 5; c) licitante KOLF: 
habilitada para os Lotes 1 e 5; inabilitada para os Lotes 2, 3,4,6, 7 e 8; d) empresa OESTE: 
habilitada para os Lotes 6, 7 e 8; inabilitada para os Lotes 1,2,3,4 e 5; e) empresa TFI: 
habilitada para os Lotes 3, 4, e 5; inabilitada para os Lotes 1, 2, 6, 7 e 8; f) empresa 
CLEOMAR: habilitada para os Lotes 3, 4 e 5; inabilitada para os Lotes 1, 2, 6, 7 e 8; g) 
empresa MARTINELLO: habilitada para os Lotes 6 e 7; inabilitada para os Lotes 1,2,3,4, 
5 e 8. Em seguida passou-se à abertura do Envelope "B" - Proposta de Preços - obtendo-se a 
seguinte classificação: 
LOTE 01: 
Classif Licitante R$ Total 

1° KOLF 21.550,00 
LOTE 02: 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Classif I Licitante R$ Total 

Para o lote em questão não houve proposta de licitante habilitada. 
LOTE 03: 
Classif Licitante R$ Total 

1° CLEOMAR 4.998,00 
2° TFI 8.325,00 

LOTE 04' , 
Classif Licitante R$ Total 

1° CLEOMAR 4.650,00 
2° SABRINA 5.527,69 
3° TFI 7.750,00 

LOTE 05: 
Classif Licitante R$ Total 

1° KOLF 7.375,00 
2° CLEOMAR 8.436,00 
3° SABRINA 10.028,30 
4° TFI 14.050,00 

LOTE 06: 
Classif Licitante R$ Total 

1° OESTE 11.520,00 
2° MARTINELLO 21.600,00 
3° DUOVIAS 26.400,00 

LOTE 07: 
Classif Licitante R$ Total 

1° OESTE 28.050,00 
2° DUOVIAS 56.100,00 
3° MARTINELLO 67.150,00 

LOTE 08: 
I Classif I Licitante R$ Total 

Para o lote em questão não houve proposta de licitante habilitada. 
Sendo assim, foi declarada vencedora a empresa KOLF para o LOTE 01; empresa CLEOMAR 
para o LOTE 03; empresa CLEOMAR para o LOTE 04; empresa KOLF para o LOTE 05; 
empresa OESTE para o LOTE 06; empresa OESTE para o LOTE 07. Os lotes 02 e 08 ficam 
declarados desertos/fracassados, em face da não apresentação de proposta de preços por parte 
das licitantes participantes e habilitadas para os mesmos. Considerando a ausência de 
representantes das empresas na presente sessão, resta prejudicada a composição de Cadastro de 
Reserva. Consulta realizada a Cadastros e Lista de Impedidos de Licitar, nos termos do item 
8.6 do Edital, que apontou a inexistência de restrições foi realizada quando da sessão de 
julgamento dos documentos de habilitação, e encontram-se em anexo à Ata da sessão 
anteriormente mencionada. OCa) Presidente da CPL informou, em seguida, que 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, a decisão da CPL será submetida à autoridade superior para ratificação e 
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homologação. 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: 

2t7~~ Jj L- .J! ,.L iklYJ _ o;~ K Weber IZ~~To:nm 
Presidente Membro 
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22/12/2022 09:06 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

CEPR 
.", 

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Publica 

ll_ ~~~,,-_ il~~;J 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ Número documento 07555412000137 

Nome 

Tipo ele Sanr.ão Todos v 

Penudo pubhcação . de dLé 

[)é!tél oe lmu" Impedunento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TeU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https:l/servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuItarlmpedidos.aspx i/i 



/~ 

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: 22/12/2022 09:03:36 

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 AQUI. 

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 Tmprobidade 
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 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 de 15, de janeiro de 2016. 



22/12/20220909 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 
i----'.- 0.0 --- __ o -----"'---_."--, 

__ ' . __ ~. __ J 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF v Número documento 06762102956 

Nome 

Tipo ele Sanção Toelos 

Penado publicação: de até 

Data ele Inicio Impedimento: de até 

Data ele Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

v 

Links úters: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (22/12/2022 às 09:13) 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 http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

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

63A4.49D8. 7383.1195 no seguinte endereço: )lttpsj/vyww __ cnj ·lll~ 9r/im"pcobiºi3.gg_a.cJ_IJ:1/a.~.!t§lnji_gar_q;:.r!Jdao.phJ2 

srado em: 22/12/2022 as 09:13:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(V álida 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 decisão judicial. 

Certidão emitida às 09:21 :21 do dia 22/12/2022, 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: ZK6G221222092121 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILIT ADOS 

(Válida 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, ora) 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 09:21: 53 do dia 22/12/2022, 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: XOMV221222092l53 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



22/12/2022 09 19 Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ sancionado: 06762102956 

LIMPAR 

Data da consulta: 22112/202208:48:34 
Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM). 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) . 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF) • 12/2022 
(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP). 12/2022 (Sistema Integrado de 
Registro do CEIS/CNEP - CEIS) 

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO 

OATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

https:llwww.portaldatransparencia.gov. brlsancoes/consulta ?paginacaoS imples=true&tamanhoPag ina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=067621 02956&coluna sSelecionadas=1 i nkDetalha mento%2Ccadastro. . 1/1 



22/12/202209:07 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

EPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Pesquisa de r cstr rçôe s 

Fornecedor 
Tipo documento CNPJ Numero documento 39819708000104 

Nome 

Tipo de Sanção Todos v 

Período publicação; de até 

Di'ltrJ (lê l'lICllJ Impedimento: de ate 

Data ele Flrl' Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links Úteis; Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuItarlmpedidos.aspx 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: 22/12/202209:05:49 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 
CNPJ: 39.819.708/0001-04 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

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

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 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. 



22/12/20220909 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Publica 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF v Número documento 07074422908 

Tipo de Sanção Todos v 

Período publicação: de até 

Data de Inicio Impedimento: de até 

Data rJe Fim Irnpedunento: de illé 

v 

Links úteis: Consulta TeU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.lce . pr. gov. br/lcepr/mu n ici palia illConsu Itarlm pedidos. aspx i/i 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (22/12/2022 às 09:12) 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? 070.744.229-08. 

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://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
63A4.49B7 .9ECE.E159 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php' 

srado em: 22/12/2022 as 09: 12:39 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



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

Certidão emitida às 09: 16:20 do dia 22/12/2022, 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=INABlLITADO:5 

Código de controle da certidão: L WGT221222091620 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILIT ADOS 

(Válida 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, 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 09: 16:48 do dia 22/12/2022, 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: QDQN221222091648 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

LICIT ANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA 

CPF/CNPJ: 070.744.229-08 

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 09: 17:38 do dia 22/12/2022, 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: BLDT22122209173 8 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA 

CPF: 070.744.229-08 

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 09: 18: 11 do dia 22/12/2022, 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: RJVS22l22209181I 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



22/12/2022 09 18 Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ sancionado: 07074422908 

LIMPAR 

Data da consulta: 22/12/2022 08:48:34 
Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2022 
(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2022 (Sistema Integrado de 
Registro do CEIS/CNEP - CEIS) 

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

https:l/wWw.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=07074422908&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccadastro... 1/1 



22/12/20220907 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
f.fo,). 

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

11pO documento CNPJ v Numero documento 11504898000151 

Nome 

Tipo ele Sançâo Todos 

Período publicação: de até 

Data ele Inicio Impedimento: ele até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

v 

Links úteis: Consulte] TCU I Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO' 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipallail/Consultarlmpedidos.aspx i/i 



,~ 

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: 22/12/202209:04:47 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TDA 
CNPJ: 11.504.898/0001-51 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

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

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 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. 



22/12/202209:10 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

EPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

G-:_ ~r!l~ - tr ~~J 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Iipo documento CI'F Número documento 03030738965 

Nome 

Tipo de Sanção Todos v 

Período publicação: de até 

Dota ele lrucio Impedimento: de até 

Data de Firr Impedimento: de ale 

Situação: Todas v 

l.inks úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO' 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuItarlmpedidos.aspx i/i 



Improbidade Administrativa e InelegibiUdade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (22/12/2022 às 09:13) 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 030.307.389-65. 

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://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

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

63A4.4AOO.B148.F232 no seguinte endereço: b1tJ2s://www.cnj.jus.br/improbidade ad[n/autenticar certidao.Q.hQ 

srado em: 22/12/2022 as 09:13:52 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICIT ANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: EWERTON LUIZ ROBERTO 

CPF/CNPJ: 030.307.389-65 

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

Certidão emitida às 09: 14:43 do dia 22112/2022, 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=INABILITADO:5 

Código de controle da certidão: 41SQ22l22209l443 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILIT ADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: EWERTON LUIZ ROBERTO 

CPF: 030.307.389-65 

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 09: 15:30 do dia 22/12/2022, 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: 3EF6221222091530 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



22/12/202209:19 Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF I CNPJ sancionado: 03030738965 

LIMPAR 

Data da consulta: 22/12/2022 08:48:34 
Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP . Acordos de Leniência) , 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2022 
(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 1212022 (Sistema Integrado de 
Registro do CEIS/CNEP - CEIS) 

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANClONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO 
VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

https://www.portaldatransparencia.gov.b r/sa ncoes/consulta?pagi nacaoS imples=true&tamanhoPagina=&offset=&d irecaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=03030738965&colunasSelecionadas=1 inkDetalhamento%2Ccadastro . . . 1/1 


