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Diligências Durante a Sessão
Consulta ao CEIS

07/08/2017

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

~~~~~~C_P_F/_C_N~Pl_:~j
Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

~4577956õõõi4c)"'~~ponstruir

E~genharia. Ltda-·--M-E---·_ _ _ _ _ _ _,,,_,

TRIBUNAL DE CONTAS

TlpodeSanção: 1
Quantidade de registros encontrados: O

Data: 07/08/2017 13:50:56

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

N22214/2017

CNPJ/CPF: 84577956000140
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: Construir Engenharia Ltda -ME

S-V1

,,

Página 1/1
ATENÇÃO
Á\Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

W'

*Designação do apenado, conforme Informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov .br/ceis?cpfCnpj=84577956000140&nome=Construi r+Engenharia+ Ltda+-M E&ti poSancao=
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Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta
.___ _ _ _ _c_P_F.o../_C_N_PJ_:_,I
Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

fi352100B215
!Elen Regina da Costa Viana

Tipo de Sanção: J
Quantidade de registros encontrados: O

V

TRIBUNAL DE CONTAS

Data: 07/08/2017 14:01:37

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 63521008215
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: Elen Regina da Costa Viana
_

~~~2214/2017
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TENÇAO
;te cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
as entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

*

Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

**

Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados Informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http:/lwww .portaltransparencia.gov .br/ceis ?cpfCnpj=6352100821 S&nome= Elen+ Regi na+ da+ Costa+ Viana&ti poSancao=
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Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
O Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

~3728173215

CPF/CNPJ:

__

~~-U-AN__,.C-AM--PO_S G_O_N~ÃA_L_V~ES-·------"~------~--~·~·----------------------------~-----

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

Tipo de Sanção: J
Quantidade de registros encontrados: O

TRIBUNAL DE CONTAS

Data: 07/08/2017 14:03:56

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:
CNPJ/CPF:53728173215
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: LUAN CAMPOS GONÃALVES

ffR2214/2017

Página 1/1
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ATENÇÃO
L"\ste cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
- a s entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado,

conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federai pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=53728173215&nome=LUAN+CAMPOS+GON%C3%87ALVES&tipoSancao=
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Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

~-----C_P_F~/_CN_PJ_:~I
Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

!11718818000160
lcRIAR ENGENHARIA LTDA

EPP

.TRIBUNAL DE CONTAS

Tipo de Sanção: 1
Quantidade de registros encontrados: O

11~2214/2017

Data: 07/08/2017 14:06:56

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

$1-b

CNPJ/CPF: 11718818000160
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: CRIAR ENGENHARIA LTDA EPP

L

Página 1/1
ATENÇÃO
cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
W:ias entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

ll"~ste

* Designação do apenado,

conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

**

Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=11718818000160&nome=CRIAR+ENGENHARIA+LTDA+EPP&tipoSancao=
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Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS {CEIS)
O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta
CPF/CNPJ:
Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

176976785272
joENIS PEREIRÃ MARQUES

TRIBUNAL DE CONTAS

Tipo de Sanção:

V

Quantidade de registros encontrados: O

N~2214/2017

Data: 07/08/2017 14:10:23

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:
CNPJ/CPF: 76976785272
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: DENIS PEREIRA MARQUES

L
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ATENÇÃO
ste cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
~as entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado,

conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov .br/ceis?cpfCnpj =76976785272&nom e=D EN IS+ PER EIRA+ MAR QU ES&tipoSancao=
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Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

~-----C_P_F_/_CN_PJ_:~I ~4287991000196
Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

[Helio Tsuneo lkino Eireli- EPP

Tipo de Sanção: \
Quantidade de registros encontrados: O

V

Data: 07/08/2017 14: 19:09

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

TRIBUNAL DE CONTAS
f~~ 2 2

CNPJ/CPF: 04287991000196
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: Helio Tsuneo Ikino Eireli- EPP

,,r

1 4 I 2 O17

ui
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ATENÇÃO
ste cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
das entidades que as prestaram, não podenda a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelas eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação

do apenado, conforme informado pela órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

**

Constatou-se que o nome informada pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junta ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov .br /ceis?cpfC npj =04287991000196&nome= Hel ia+ Tsuneo+ lki no+ Ei rei i-+ EPP&ti poSancao=
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Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS}
O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta
CPF/CNPJ:

~7828039904

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

fielio Tsu~eo

lki~~

TRIBUNAL DE CONTAS

Tipo de Sanção:
Quantidade de registros encontrados: O

V

NR2214/2017

Data: 07/08/2017 14:24:38

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

Si-1

CNPJ/CPF: 27828039904
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: Helio Tsuneo Ikino

~
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TENÇÃO
te cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
s entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov .br/ceis?cpfC npj =27828039904&nome= Hel io+ Tsuneo+ lki no&ti poSancao=
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Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta
.___ _ _ _ _C_P_F~/_C_N_P_J:~J
Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

~2011111000129
p-erra - Empreendimentos, Projetos e ConstruÃ§Ãµes Ltd_a_-~..---~---

Tipo de Sanção: J
Quantidade de registros encontrados: O

V

TRIBUNAL DE CONTAS

Data: 07/08/2017 14:29:19

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

NR2214/2017

CNPJ/CPF:02011111000129
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: Terra - Empreendimentos, Projetos e ConstruÃ§Ãµes Ltda
Página 1/1
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ENÇÃO
te cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
as entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

Q.

• Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=02011111000129&nome= Terra+-+Empreendimentos%2C+Projetos+e+Constru%C3%A7%C3%85e...
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Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta
~5663468234

CPF/CNPJ:
Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

!RODRIGO CARMONA DE FREITAS

Tipo de Sanção: )
Quantidade de registros encontrados: O

V

~TRIBUNAL

DE CONTAS

Data: 07/08/2017 14:33:36

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:
CNPJ/CPF: 85663468234
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: RODRIGO CARMONA DE FREITAS
Página 1/1
C\TENÇÃO

....

wste cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou
indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado,

conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informaçõ~s podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=85663468234&nome=RODRIGO+CARMONA+DE+FREITAS&tipoSancao=
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