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TRIBUNAL DECONTASDAUNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrânicas
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
infomlação relativa à razão social da PessoaJurídica é extraída do Cadastro Nacional da
PessoaJurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/04/202 1 09:23: 1 1

Informa

da Pessoa Jurídica

RazãoSocial: CAROLINE APARECIDA
CNPJ: 40.709.555/0001-21

FAGUNDES 08124763950

Resultados da Consulta Eletrânica
Cadastro: Licitantes Inidâneos
i.esultado da consulta: Nada Consta
ara acessara certidão
Órgão Gestor: CNJ

.dastro:CNIA - CadastroNacionalde Condenações
Cíveispor Ato de Improbidade
dministrativa eInelegibilidade
esultado da consulta: Nada Consta

Cadastro:Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas
esujtado da consulta: Nada Consta
ara acessar a certidão originç1l pg pgrtql qg l1l

o gestor 1liqyç ê:QU!

Cadastro:CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
ara acessar a certidão ori

tal no portal do órgão gestor, clique 6:QUJI

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

.©

racionalização de serviços púb]icos digitais. Fundamento ]egaj: Lei n' 12.965, de 23 de abri]
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 201 6.

@

20/04/2021

Cadastro de restrições ao dIreIto de contratar com a Administração Pública

TCEPR
?XMÍ.#«&.!K.(CIHÃSfX}.:6?#mleX>!\qBÂPú.

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ:407095s5000J.2z

NENHUM !TEM EN€8NTRÀGG!

.@{.,
https://serviços.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuttarimpedidosWeb:mpressao.aspx
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20/04/2021

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

TCEPR

:$::!!$.galã.{:K.f.a-81 :;Í:lD HAf:Xn/OrlgÊ#,$1&@.

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ:3i6637900001.t9

NENHUMiTEMENeQNTRÂBG!

P
https://serviços,tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuftarlmpedldosWebfmpressao.aspx

TRIBUNALDECONTASDAUNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrõnicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
infomtação relativa à razão social da PessoaJurídica é extraída do Cadastro Nacional da
PessoaJurídica, mantido pe]a Receita Federa] do Brasi].

Consultarealizadaem:20/04/202
1 09:}9:08
Informações da Pessoa Jurídica:
IRazão Social: JACSON MAIJRILIO

SILVEljiA

BORGES 09003174938

CNPJ: 31.663.790/0001-19

Resultados da Consulta Eletrânica

!

itro: Licitantes Inidõneos
multado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori

111 g pl2B1l qg l!!g$çl ge!!or, çliqye :AQU!

Órgão Gestor: CNJ

adastro:CNIA - Cadastro Nacional de CondenaçõesCíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
ara acessar a certidão gligina] no portal do órgão gestor, clique :AQU!

Gestor:Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta
'..:i.l=

Para acessar a certidão gliigbql po pggal gp órgão gestor, clique Jâ:

OrgãoGestor:Portal da Transparência
Cadastro:CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
esultado da consulta: Nada Consta
ara acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cli

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simpl

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 201 6.
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20/04/2021

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

TCEPR
Consultade Impedidosde Licitar

CNPJ:3Z7Z64830001.00

NENHUMITEM[N€8NTRABG!

(
+:"
https://serviços.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/all/ConsultarlmpedidosWeblmpressao.aspx
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ANAL DECONTASDAUNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrõnicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cadacadastro consultado. A
infomlação relativa à razão social da PessoaJurídica é extraída do Cadastro Nacional da
PessoaJurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/04/2021 09:17:36

Informações da PessoaJurídica:
Razão Social: MAURICIO

GOMES DOS SANTOS 06385686922

CNPJ: 32.726.483/0001-00

Resultados da Consulta Eletrânica
órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidâneos

i.esultado da consulta: Nada Consta
Para acessara certidão ori

ial no portal 4p ól94p gç!!g!; ç!!qyç:âg11Z!

Órgão Gestor: CNJ

CNIA - CadastroNacionalde Condenações
Cíveispor Ato de Improbidade
tratava elnelegibilidade
esultadodaconsulta:Nada Consta
Para acessar a certidão original no pçlrtal do órgão

)stor, clique AQU!

Orgão Gestor:'Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas

fado da consulta: Nada Consta
ara acessara certidão ori:

lq! go portal do órgão gestor: clique AQU!

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro:CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
ara acessar a certidão

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

H-

#

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 201 6.

