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Declaro exatos os Termos cie Abertura e de Encerramenlo do Livro Digitai com caÍacterísticas abaixo,
conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n'
12200448966 em 1410112022, protocolo 220020647. Para validaÇão de AutenticaÇão dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verilicaçáo de documentos do EmpreendedoÍ
(http:i/www.piauidiqital.pi.qov.br) e inÍormar o código de veriÍicação.

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

lvlunícipio

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

Período de Escrituraçáo:

ldentlflcação de Empr€sa

SANTANA ENGENHARIA ELETRICA EIRELI

22600028010

305461 780001 01

Teresina

DrÁRro

,1

0"1 t01 t2020 - 31 /1 2t2020

Nome

FABIO ANDRE SANTANA DE
ALMEIDA

ANDERSON ARAUJO PAIXÃO

Assinante(s)

00648207340

01 770913394

CRC/OAB

Pt01 051 1/O-8
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48t1112021 A8 52 CERTIOÁO OÊ REGULARIOADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAU i

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CoNSELHO REGIoNAL DE CONTABILIDAoE oO PlaUí CERTIFICA que o proÍissíonal
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, aplo ao
exercÍcio da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas prollssionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n." 9.295/46.

lnformamos que a presente certidão não quila nem invalida quaisquer débitos ou infraçôes que
posteriormente, venham â seÍ apuÍâdos contra o litular deste registro, bem como não alesta a

regularidade dos tÍabalhos técnicos elaborados pelo proÍssional da Conlabilidade.

ffi"trP

CONSELHO REGIONAL DE CONÍABILIOADE PI

Cârlldão n.o: Pl/2021/0000696í
Nomêr FRANCISCO CRAVEIRO DE CARVALHO JUNIOR CPFr490.291.253.õ3
CRC/UF n,. Pl{05116/0 C.rêgorl!: CONTAOOR
Vrlld.do: 06.02.2022
Frnllldade: EolÍÀs DE LlclraçÀo

Llvro: Edll.lB dê Llcltaçào
Er.rcÍclo: 2021

ConÍime a existência deste documenlo na página htip://201 .33.23.184/spwPl/principal. htm. medrante
número de conÍole â seguir:

CPF :490.291.263-53 Controle : 9142.9450.9769.1 084

ry
htlps //bolelo.cÍcpi.or9.brlscripls/SQL_dhpvo3Pl.dll,4ogin 1t1
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08/11/2021 08r55 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAU I

cERfl DÃo DE REGULARIDADE pRoFtsstoNAL

O oONSELHO REGIoNAL oE coNTABtLtoADE Do PIAU| CERT|FTCA que o proíissionat
identiÍcado no presente documento encontra-se em situaçào REGULAR nesle Regional, apto ao
exerclclo da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estâbelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n." 9.295/46.

lnformamos que a presente certidão nào quita nem invalida quaisquer dêbitos ou inftações que,
posteÍioÍmente, venham a ser apurados conka o titular deste Íegistro, bem como não atesla a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo proÍissional da Contabilidade.

ffi
GONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

certdáo n..: PU2021l00005962
Nom.:FRÂNCISCO CRÂVEIRO DE CÂRVÂLNO JUNIOR C PF: 490,291.263§3
CRC/UF n.c PI.005116/0 Cãlegorla: CONTAOOR
Vrlld.do: 06.02.2022
Flnãlldâde: OUÍFAS

LlYrc: lndb€e Fhancó1rc3
Exêrclcio:2020

ConÍirme a existência deste documento na página httpj/2o1 .33.23.184/spwP l/principal. hlm, mediante
númeÍo de @nlrole a seguir:

CPF : 490.291.263-53 ConlÍole: 7897.82í 1.8838.91 52

\
htlps //boleto.crcpi.org. br/scripts/SQ L_dhpvo3 Pl. d lmogin 1t1
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO OO PIAUí
GoRREGEDOR|A GERAL DE JUSTTçA
DtsTRtB-UtçÃO DE ío GRAU
CERTIDAO ESTADUAL

CERT|DÃO NEGATTVA DE FALÊNC|A, C_ONCORDATA, RECUPERAçÃO JUO|C|AL OU
RECUPERAçAO EXTRAJUDICIAL

GERTTDÃO N" 2407426

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuiçáo de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
ressalvadas as observações abaixo, NAO CONSTA ACÔES DE FALÊNCIA. CONCORDATA.
oEa-t tDtrD^a.Ã^ ll lt-rrr.r^t a1t I o trat tDtrpÀaÃr.I EYTpÀ I tnrar^t inclusive nos JU IZADOS
ESPECIAIS CíVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unrdades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de

NAZÂO SOCIIL:SANTANA ENGENHARIA ELÉTRICA EIREILI
CNPJ: 30546í78000101, REPRESENTANTE LEGAL: Fábio Ahdré Santana de Almeida
ENDEREÇO: Rua Breno Pinheiro, 23

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO, MUNICíPIO: TERESINA = PI

OBSERVAÇÓES:

. Certidão exDedida gratuitamente com base no Provimento n'01312017 da Corregedoria-
ceral da Justiga do Estado do Piauí;

. Esta certidão abrange apenas AçÔ_ES DE FALÊNclA, coNcoRDATA,
rNsoLvÊNcrA clvrL; RÉcuPERAiÃo JUDTCTAL ou RECUPERAçÂO
EXTRAJUDICIAL;

. Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pêlo solicitante, sendo dê
exclusiva responsebilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive
quanto à autenticiciade da própria certidáo;

. Esta certidão não contempla cs prccessos em tramitação no 20 Grau de jurisdiçáo do
Tribunal de JustiÇa do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;

. Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAo SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta ceÉidãô têm validade dê 6C (sêssenta) dias.

Cenidão emitida em 28 de Janeiro de 2022 às 13 h 33 min

r\\
ô

:''occsso:40400 I

t-olha: --,tr-I3--P.ubrica: \

N

lr A autenticidade desta ceÍtidáo podêrá ser confirmada pda internet no site do
Tribunal de Justiga do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidâo /') I

Negativa de 1'lnstância". Certidão N" 2407426. Código veriÍicador'. I f1\
7CF 50.24E0C.8 4818.E444F .v
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E,E':ICTDTT NE trIIDDEêA NôrrL\rarr, r r\!, trL Lrrrr r \LrriFr.Jv Rubrica:

)

Número:

EmoÍêoado.

Razão Social

Êndereço

ãaiiio
CEP

SANTANA ENGENHARIÂ ELETRICA CNPJ: 30.546.178V0001{1

AV RAUL LOPES, 880 EDIF POTY PREMIER SA

NOI.S C'dade: IÉrEsina

6404541!

Alividade Econômica

Código MunicÍpio 1í 001

PI

^

1=..= |

Autentrcaçáo

Dados Pes€oal6

Matrícttla: 00@02 Nome: JESSE DOS SANTOS iTOURA E SILVA

Pai: JOSE DOS SANTOS MACHADO E SILVIMãe: MARIÀ DO ROSARIO MOURA E SILVA

Nascimento: 13/11/20m Naturalidade: Terosiná UF: Pl Nacionslidade: 10

Sexo: iiaoqríno Eeia<io üvÍ; Solisio Raça ou Cor; iiáo iniorrna<io

lnstrução: Ensino Médio comd.to
Endereço: RUA MARABA 2567 Bairo: SANTO ANTONIO

Cidade: TorÊdna UF: Pl CEP: 6,t028-215

DDD| Fone: Celuhr 988676840 Êmail

r uocumoitos

CTPS Número:0000119587mTPS Séne: 000ô0 DV: UF: Pl Emissão: 24I0r|/2018P1S/PASEP: 163.148.964.10 Habiü{aÉo:

RG Número: 41&|642 Emisstu: 10/0212015 ÓIgáo Emissor SSP CPF: 074.038.68$23 Tltulo: 045683771589

Zc 002 Seção:0519 Certificado Militar Série: l'ipo: Catogoria; CSM/OAM: RÀ,|/DN/COMAR

Traba

Hist&ico de Caroos

Írrês/Ano: 10/2019 CBolcargo: 3lssotAuxlllAR DE PRoJETo

J;0, ,'.{. -í,./ .,tr, * ." .>'rLu"@

Outr9s lnfoímâcóes

Pânicipa do CIPÀ:

titrno Efárnê Mêdtcd

NâoüoqtrlDl: 000001 - BoRtRIo Colceclll EgCtIÂ: l-,roÀIÍÀDlt col

DtÀ t.L sl Z2 a2 13 §.3 üi ü{
SIC 0E:00 12:00 1{:00 1t:00
llR 08:00 12:00 1a:00 18100

0gr 0t:00 12:00 1a:00 18:00
QOx 08:00 12:00 1{:00 16:00
stx 00:00 12:00 1a:00 18:00
8aB OE:00 12:OO
D0Í !ot6À

c

tÇ

\q

Drdc ContratJais

Admissáo: 01/102019 Foma de Pgto.i Mensal

\/-lia^,r^,a^ r'Ío§
^6^ 'r^ l..tt-^^,{-.

Mês/Âno:02E020Valor: í.M5,00Mês/Ano:01/2020Valor: 1.03§,00

Hi' ' .! de Salários

Mé§-tno:10/2019Valor 998.00

AssirÉturá do Êmprôgadoi

E

c L
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I

I

I

I

Setoi 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Demissáo:

À:sinatura do Empregôdo



Documentos

CTPS Número: 00004?52485 CTP§ Série: 00060 DV: uFr Pl Emissào: 29/03/2019 PIS/PASEP: 209.181.002.,{5 Habilitaçâo:

RGNúmêro 4063622 Emissáo: 191112000 Órsão Emissor: SSP CPF: 076.486.í93-00 Titulo:

a: S6çá0: Csítificado Militar: Séíie: Íipo: CategoÍia: CSM,lOAir: RM/DN/COMAR:

Órgáo Cla6se Num:

Órgáo Clssse Expediç6o

rii§!érise-C§-ç!4 qs

ês/Ano: 072021 CBO/CâÍúo:,{1101G.AUX AOMINISTRÀÍVO

Ôrgâo Clssss Expedidor: Ôrgão Clãssê UF

órgáo clssse Validade:

qlo

+t?.ubrica:

Efibredadot

Rãzáo Sociâl: SANTANA ENGENHARIA ELETRICA t CNPJ: 30.546.178/0001-01

Ehderego: RUA BRENO PlNHElRO,23

Bairro: SAO CRSITOVAO Cidade: Teresrne

cEP: 6405M'10
AutanücEçáa

l
l

Àtivídâde Econômica

Código [Iunicipio: 1100'1

uF: Pl

3x4

Dados Pêssoâis

MatrÍcula: 000004 Nomr: LUIZ ANTONIO CARVALHO E SILVA

Pai: DANIEL FRANCISCO DE SOUSA E SILV./ Mãer MARIA DE FATIMA CARVALHO E SILVA

Nascimento: 19/!í2OOO N6turâlidade: Têr66ina UF: Pl Nacionllid8dê. 10

Sexo: Masculino Estado Civil: Soltêirc Raça ou Coi Náo iníormado

lnsruçáo: En6ino Médio compl.to

Endêrêço: RUA STA CRUZ, 3505 BaiÍÍo: TRES ANDARES

Cidade: Têr6ôinâ UF: Pl CEP: 6401Ê596

DDD: Fone: DDD colular Email:

lmioracáo

Ano de Che!8da Validâde da RG Vâlidadê dâ CTPSÍipo de Vrsto

Admissáo: 08,/0712021

Rescisáo

DesligamentoSetor: 001 - OEPARTAMENTo ADMINISTRAÍlVoFormâ de Pgto.: Mensal

Oúras lnfornâcóê8

Peíticipa do CIPA: Náo

Último Exame Médicoi 05/0712021

,oENlDÀ: 000001 - üomnlo Col|mCIÀr,
IOPáÀIO DIáAIO E FOIêÀ TIXOÉ
DrÀ E1 S1 E2 A2 E3 63

sac 08:00 12:00 1a:0O 18:00
lER O8:OO 12:00 1l:00 18:00
0uÀ 08:00 12:00 1{:00 18:00
OIrI 08:00 l2:0O 1{:00 18:00
sEf, OÊ:0O 12:OO 1tl:OO 18:OO

8áB Oa: o0 12:0O
DO.l ÊOrEl

Jornadâ de ÍrEbalho

ESCÀI,^ : 1-;rôR[ÀDÀ COI{

3l Sl

Histórico de Salários

Mês/Ano:07f2021 Vahr 1 .102,0t

Assinatura do Emgregado

tÀGtMAtu túnlc{ üffu
105{6.tr8l000l{t

Àssinâtuaa do Empregador

CPL

REGISTRO DE EMPREGADO
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REGISTRO DE EMPREGADO
Foinal zõ=-
llubrica:{ .

SANTANA ENGENHARIA ELEIRICA E CNPJ. 30.546.'178/000141 Aiviiede Econômica:

RUA BRENO P|NHE|RO,23 CódEo MunicÍpio

SAO CRSITOVAO Cidade: Tereaina UF:

6405&010

EmpÍêgador

Razâo Social:

Endereço:

Bainoi

CEP

11001

PI

AuterÍlcacão

Dãdos PesôoaÉ

MArÍcula: 000003 Nome: FRANCISCA MÂR|A DA CRUZ FERREIRA OOS SANTOS

Pai: LUIS FERREIRA DOS SANTOS Máe: MARIA MERCE DOS SANTOS

NGcimerdo: 26/0í1988 Náuralilade: TeÍGina UF: Pl Nacionalidade: 10

So(o: Fêminino EEtado Cúil: SolteiÍo Raça ou Co. Parda

lrEtn4áo: ErFino Médio comdeto
EndeÍeço: COND RESIDENCIAL COLORADO, 2í63 Baino: COLORÂDO

Cidadei Tersina L,F: Pl CEP: 64089045
ODD: Fone: DDD: Celular Email:

Doârmentc

CTPS Númêro:00@0057841CTPS Sàie; 00023 DV: UF: Pl Emissáo: 19/072m4 PIS/PASEP: 116.896.427.90 HabilitaÉo:

RG Número: 23@828 Emissão: Órgão Emissor SSP CPF: 018.441.433.41 Titulol

Zí\tÊ Seçâo: Cenificado Militar Séne: Íipo: Categoria: CSI,/OAM: RM/DÀUCOMAR

\_ro Cl6e Num ÓÍ9áo Claase ExpediloÍ: Órgáo Classe UF:

Orgâo Cla€§e Êxpediçáo: Or0áo Cles8e Validade:

lmigraÉo

Ano de Chegada Validade da CTPSÍipo de Visto Vâlidede de RG

Dado6 Confáraie
pd,mieÊ,âo: 12n12021

Rescisáo:

Setor: 001-DEPARTAMENIOADMINISÍRATIVO DesligaÍnento:Forma de Pgto : Mensal

!1 31 U2 32

0a:00 12:00 l{:Oo 1a:00
OA: OO 12:00 1{:0O 18:OO

08:00 12:00 U:00 1a:00
0A:00 12:O0 1{:OO 1A:00

Jomada de Trabalho

000001 - loRrRIo cotalRc!Ài
o DriRro ! tor6À trto§

s3r3

IAC:IIÀ:1-üOalDDÀ COil

!a sa

!x 08:00 12:00 ,,{:OO 1g:00
Oa: OO 12: OO

,orÂt
Histónco de Cargc
Mê§/Ano: 0if2OZ CAOTCaÍ!o: 41í01MUX. ADútrlNl§TRÂÍl'VO

M&Ano: o12021valor: 1 1OO 00

I fico de SaláÍic

Assinatura do Empégado

lnÍormaçóes

P- it. s-
êONFERÉ

crFll<)lÀ.
nX
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\
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Participa do CIPA Nâo

Último Exame Médicor
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este rclatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diÍetamente nos hancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
infonriação relatiia à ruzão social da Pcssoa Jurídica é extraida do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 3011112021 l6:09:12

ts ua rrssua.rurtut(4.

Resultados da Comsulta Eletrônica:

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenaçõei{íveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
R.esultado da consuita: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A L]I.

-t

\

Social: SÀNTANA ENGENHARIA ELETRICA EIRELI
NPJ: 30.54ó.1 78/0001-01

gão Gestor: TCU
tro: Licitantes Inidôneos

imtio da consuita: Nada Consta

ara acessar a certidão ori I no portal do o estor, cli ueA ut.

adastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

nal no ortal do ó UI.acessar a certidão ori or, cli ueA

gão Gestor: Portal da Transparência

ultado da consulta: Nada Consta

stro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

do estor, clique AQUIacessar a certidão ori nal no

Gestor: Portal da Transparência

esultado da consulta: Nada Consta

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos principios de simplificaçào e

at

Í@

-tl1



tlubrica: +-
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de 2014, L,ei n'13.460, cle 26 dejunho de 2017, t.ei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 201ó.

rO.-t'@
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fi|11m21c€]§

ELTROS APUCADOS:

cPF / cNPJ; 30546178000101

Data da consulta: 3O1111202'l 07:48:03
Datà da última atu alizaçáo:29111 /2071 '18100:03

DTTALHAN

Nenhum registro encontrado

DetdlErÍE( 6S çõês Vigentes - CadastÍo dê Ernpresas tnidôneas e Sus( § - CEIS - Portd dâ bansparàEia

LIMPAR

órGÃo/ENflDADE
sA Ct0ilAD0nÀ

ct{PrlcPt D0 sANCtoNAoo N0Mt D0 sAt'lctoNADo ur D0 SAilctoNADo ÍlPo DA 5AN(lO
DÁTA DE PUsr.tCA(ÂO 0Á
sAxçÃo QUANIIDADT
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W11lm21 N37

RLIRO6 APUCÁDOG:

CPF/CilPJ: 305461780m101

q aÍEnlo da Penalidade - Caàtro Nâciond dê ÊrÍpte§6 PuniÍ ^' EP) - Portd da hânsparêrcia

Datà da conrultâ: 30/1 1 12021 O8120t05

Datô da últlmâ ãtuâllzrçàoi 29/1 1 12D21 1 Etooto3

0ErÂut i cltq/(DF D0 5ÂtcroxaDo

Nenhum reSlstro eÍ'contrado

UMPAR

óiGÂo4NIoÁDt
5^il(loI'1400RÂ

IrPO 0Â lAN(io tNicrc Dr vt6ÊN[l,A oa

'ANío

8M DA VEETC|I DA

'ANçÁO

IrloMÊ D0 sÁNcloNrlDo Uf D0 lÂlrlcloNrlDo VAIOT DÁ I'OLTÂ OUÀNÍIDADE
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GERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

SANTANA ENGENHARIA ELÉTRCA EIRELI- ME.

CNPJ: 30.546.1 78/0001 -0í.

. icúÉ$u..Jtl r lCot

.::il:^**.._u,tvu. ..ô - _.

Estado do Piauí I i
Tribunal de Conta, 6llfi

t)( ) lts't.\t)()
I)( ) PL\t í

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins,
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de
informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente
acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os lançarnentos relativos a processos em
tramitação que ainda náo foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal.

Esta certidão é válida alé 0310212019, estando condicionada à verificação de
sua autenticidade na lntemet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br"/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 0311212018.

Número da certidão: 392212018
Códioo de rraliriacão' A8l -?-FA36-5D88-D51C

.o+
\

Validável em: https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml
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Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - Pl - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 32í5 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br
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CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

N'15088/2021

SANTANA ENGENHARIA ELETRICA

CNPJ: 30.546.1 78/0001 -01

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos

Í'ins, que, até a presente data e de aeordo com os dados clisponíveis no sistema de

informaçóes desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o

nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de

impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber

transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de

ca!'go ou de função de confiança, perante a administração dlreta e indireta do Estado

e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei N' 5.888/2009 c/c o arl. 212, da

Resolução N' 13/1 1 - Regimento lntemo desta Corte.

A. presente certiÍicação exclui os lançamentos relativos a processos em

tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem

como lançamentos deconentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida alé 3010112022, estando condicionada à veriÍicação

de sua autenticidade na lntemet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 301 1 I 12021

Certidão gerada automaticamente com base em à base de dados do

de autenticação:32F1-TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves
ú

\

u It

o códi

9A2F-0A99-9220
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P.ibíica:

I\4INISTERIO DA ECONOTMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de irrspeção do Trabalho

Relação de lnfrações Trabalhistas

EMPREGADORI SANTANA ENGENHARIA ELETRICA EIRELI (SANTANA ENGENHARIA ELETRICA)
E TODAS AS SUAS FILIAIS,

CNPJ: 30.546.1.78/0001-01

DATA E HoRA DA emlssÃo: 3ont/zo2t, às 16h20

DISPOSTTTVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA rcC|SUçÃO TRABALHTSTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito paÍa reincidência:0
Procedentês sêm êfsito para reincidência:0

Todos os demais: Não consultado'

1. Esla consulla abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2- A pÍesente consulla não rnodiÍlca a sitrlação do êmF.egador quâ.onstp dô.adaslro previsto na
Portaria lnterministerial IiTEISDH n" 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o cadastro de
Empregadores que tenhaÍn submetido trabalhadores a condíções análogas a de escravo.

dispositivo leg

Con.ult á lníraçó.3 IíabãhlÊta. 'Lêl12.527120t1 - hthr/cd.ltmt6.brllnror/cd.ruÊagê5lntra@d/ Página 1dê 1

q\

I

3. A aut€nticidade desta consulta poderá ser conÍirmada no endereço
http:/,fcd cit. mte. b./in te r/cd cit/pag es/inÍracoe s/veriÍica r utilizando o código 40cqlV4.

4. Expedida com baso na Lêi 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emltida gratuitam€hte.

5 - será conslderado rôlncidente o empregador inrrator quê íor autuado por iníração ao mesmo

f,\t/
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I\íINISTERIO DA ECONOÍ\íIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subseeretaria de lnspeção do Trabaiiro

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: SANTANA ENGENHARIA ELETRICA EIRELI (SANTANA
ENGENHARIA ELETRICA)
CNPJ: 30.546. 1 78/0001 -01

DATA E HORA DA EMTSSÃO: 3011t2021, às 16h21

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em Íace do empregador acima identiÍicado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A prêsente certidáo não modiÍica â siluaçâo do empÍêgâdor quê conste do cadastro previsto nâ
Portaris lnterministerial MTE/SDH n' 2, de '12 de maio de 2011, que disciplina o câdastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

t. coníonn. lrtlgo 5§ únlco d. poÍlrÍlr 1121no'4 ôo llTE, a cstldto or. lnÍhuÍd! r.í.tlú
rrmFra ! úldmr thurÉo oconldr .n c.d..úot rdmlnlírltlYo. pdo .mlt tÍc, d. modo quq
hrwrdo proêaa.oa írúrd6 à Pr,GrrrdoÍL da FErÉa aclonal - PF , qulnto r ..t r, podaú
acr obllds c€itldüo plrlnt. !{uala órglo, vl[ndo ! d.nonrlrll ! rltu.çIo lturllzldr do.
ma3moa.

4. A autenticidacje desta certidáo poderá ser conÍirmada no endereço
http:i/www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizândo o código,lOcqoPa.

5. Expedida com base na Portaria MTE n' '1.421, de í2 de setembro de 2014, Emitida gratuitamente.

d
o.<

Páglna 1 de 1
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Tribunal de Contas do Estado do Êiâü?'''

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - Pl - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 32í5 - 38í9 - Email: dacd@tce.pi.gov.br
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N'182512022

FABIO ANDRE SANTANA DE ALMEIDA

CPF: 006.482.073-40

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos

fins, que, até a presente data e de acordo com r.rs dados tjisponíveis no sistenra de

informaçóes desta Corte de Contas, relativos aos pr-ocessos de sua competência, o

nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de

impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber

lransÍerências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de

cargo ou de função de conÍiança, perante a administração direta e indireta do Estado

e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei No 5.888/2009 c/c o arl. 212, da

Resolução No '13/í I - Regimento lntemo desta Corte.

A presente certificaçâo exclui os lançarnentos relativos a processos em

tramitaçáo que ainda náo foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem

como lançamentos deconentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 2810312022, estando condicionada à verificação

de sua autenticidade na lnternet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessóes, em 28101 l2D2

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à e de dados do

TCE/PI. Esta certidão pode ser veriÍicada atráves do código de

9147-CBB8-DD92

tenticação:4D1 C-

qh

\

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

@ Pás.1



Piauí

. ;ri:so: A0u f0l
ljolha: )q q
*..---:EÉ,,''i ítca: ls

ar-
I)tr (l()\'l \S
I)( ) l:S'f.\l)( )

t;r l pt.tL i

TÍr1?.-- Éw
Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - Pl - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br
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CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

N'15088/2021

SANTANA ENGENHARIA ELETRICA

CNPJ: 30.546.1 78/0001 -01

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos

fins, que, até a presente data e de acordo com os rlados disponíveis no sisiema de

informações desta Corte de Contas, relativos aos orocessos de sua competência, o

nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃo CoNSTA da listagem de

impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber

transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de

cargo ou de Íunção de conÍiança, perante a adrninistração direta e indireta do Estado

e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei No 5.888/2009 c/c o art. 212, da

ResoluÇão No '13/1 í - Regimento lnterno desta Corte.

A presente certiÍicação exclui os lançamentos relativos a processos em

tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem

como lançamentos deconentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida alé 3010112022, estando condicionada à verificação

de sua autenticidade na lnternet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 30111120

Certidão gerada automaticamente com base em consulta de dados do

TCE/Pl. Esta certidão pode ser veriÍicada atráves do código de

9A2F-0A99-9220

utenticação:32F1-

Páq.1 (/+
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Tribunalde Contas do Estado do Píauí

Divisão de Acompanhamento e Conúole de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - Pl - CEP: 640í8-900

Tel.:(86) 321 5 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

N" 1826t2022

SANTANA ENGENHARIA ELETRICA

CNPi: 30.546.1 781000 Í -0í

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos Íins,
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de
informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente
-^:-^ :J^-.:.':^^,J^/-\ -^-i^r-^ J^ l,a.L:r^ ---.J^-.- .J^ ---^-^-.^dtrll cl ruEll(lrti.auu(a,, rEgr§uu uE uEuttu PE (.lY iE ut PclgdrIR rtL\J.

A presente certiÍicação exclui os débitos (Multas ou lmputaçáo de Débito)
relativos a processos em tramitação qtre ainda não foram objeto de deliberação por
parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de
Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em
julgamentos referentes a exercícios Íinanceiros anteriores a 2010, cuja certificação
deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/Pl.

Esta certidão e válida alé 2810312022, estando condicionada à verificação
de sua autenticidade na lnternet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 28101120

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à ba de dados do
TCE/PI. Esta certidão pode ser veriÍicada atráves do código de a tenticação:7124-
c08c-7E59-1 110

Páa 1
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ELTROS APUCAÍ'OS:

Bü3.. llvrc: 006.482.073,40

CPF / CNPJ: 006,482.073-40

DetalharÍErno dar Sarçôe§ Vigert.É - ladastro de ErÍf esõ lridôrleô e Sl§FerlSã - CEIS - Prld dâ trasporência

UMPAR
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D atà d a úl ti in â àtualiz.ação,. 21rl11 12022 1 6:0004

oÍrAutÁR ctlpJ/cpÍ 00 sÂ (lot{ÂDo
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Improbidade Administrativa e Inelegtbilidade

. ;ccsso::i0JJfA!
í:elha: 30O

Certidão Negativa ;iubrica: «
I

Certifico que nesta data (29t01t2022 às 13145) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao GNPJ no 30.546.178/0001-0í.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automáüco e necessário reconhecimenlo da

inêlêgibilidade do crndenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.ius.brl

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

61F5.6F1D.8185.8717 no seguinte êndereço: httos://www cni.iLrs. br/improbidadê âdm/âutênticaÍ*certidâo ohn

\c-p
Gerado em 2910112022 as 13:4517 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Páginà 111

r,l1



Improbidade Administrativa e Inelegibiltdade

;ie.tha.
Certidão Negativa iiubrica

Certifico que nesta data (29t0'1t2022 às 13:46) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Gondenações Civeis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF n" 006.482.073-,,40.

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

inelêgibilidade do condênado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divuloacandcontas.tse.ius.bí

Estia certidão é expedide gratuitâmente. Sua autenticidade pode ser por meio do número dê controle

61F5.6F57.7D0A.3775 no seguinte endereço: httos //www. cni.ius. br/improbi.lade adm/âutênticaí certidao nhq

il \

Goíado em 2910112022 es í3r46ií5 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pági^a'l11
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TRIBTTNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Vrilida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FABIO ANDRE SANTANA DE ALMEIDA

CPFiCNPJ: 006.482.073-40

O Tribunal de Contas da Uniâo CERTIFICA que, nâ presente data, o (a) requerente
acima identilicado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administraçâo pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do 

^rr. 
46 d^ Lei n" 8.443192 (Lei Orgânica do TCtr).

Não constam da relação consultada para emissão desta certtdão 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 13:36:28 do dia 2910112022, com validade de trinta dias a contaÍ da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no síti
https://contas.tcu. gov.br/ordVfl o:INABILITADO: 5

Código de controle da certidão: 95WT290122133628

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

il
\"
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TRIBUNAL DE CONTAS DA TTNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: SANTANA ENGENHARIA ELETRICA EIRELI

CPF/CNPJ : 30.546. I 78/0001-01

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃO CONSTA da relâcão de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art.46 da Lei n'8.443192 (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 es§am suspensas em razâo

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:37: l7 do üa 2910112022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas nc sítio
htlps://contas.tcu. gov.br/ords/Í?p:INABILITADO: 5

Código de controle da certidão: XX0C290122133717

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

T1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÁO
CI,RTIDÃO NEGATIVA

DE

I\ABII,ITADOS

(Vii,lida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FABIO ANDRE SANTANA DE ALMEIDA

CPF: 006.482.073-40

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente
acima identiÍicado(â) NÃO CONSTA da retação de responMveis com inabilitação para o
exercício tle cai'go em conrissão ou função de confiança no âmbito da adnrinistração
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art 60 da Lei n"
E.443192 (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 raáo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judici"l.

Certidão emitida à 13:38:08 do üa29l0l12022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podern ser confirmadas no sítio

\0

httos://contas.tcu. gov.br/ords/Íf p=INABILtTADO: VERIFICA

Código de conhole da certidão: FTVJ290122133808

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidani este documento.

N-)
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CONTROLADORIA.GERAL DA UNIAO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: SANTANA ENGENHARIA ELETRICA EIRELI

CPF/CNPJ: 30.546.178/0001-01

CertiÍica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destact-se que, nos termos da le§slação ligente, os refertdos cadastos consolidam informações prestadas pelos entes

públicos, de todos os Poderes e eslems de governo.

O Sistenu CGU-PJ consolida os dados sobrc o andomento dos processos adninistativos de responsabilizqçõo de en es

pivados no Poder Ereculit o Federal

O Cadasno Nacionsl de Emnresas Inidôneos e Susoensas ICEIS| aprcsen a a rclação de empresas e pessoas lísicos que

sofreram sanções que inplicaram a resfiiçõo de participor de licitações oa de celebrar confiqlos com s Admhislrsção
Públicu

O Csdsstro Nacional de Emprcsas Punidas íCn"Eh qpresento s rclação de empresas que sofreram qualquer dts punições

prcvistss na Lei n' 12,846/2013 (Lei Anticoüapçõo).

O CqdqsÍro de Éntidsdes Privadqs se,n Fins Lucratiws lmoedidos tCEPiM) aprcsenls a rclaçôo de entidades pivodas sem

fins lucrativos que estão impedüas de celebrar novos convênios, coniatos de repasse ou lerrnos de parceria com a

Administroção Pública Federul, em função de inegularidades nõo resolvidas em convênios, contatos de rewse ou lemos
de pqrcefia frtmados anleriomenle.

Certidão emitida às l3:43:58 do dia 2910112022 . com validade até o dia 2810212022.

Link para consulta da verificação da certidão https://cenidoes.cgr.gov.br/

Código de controle da certidão: LRByWsZXEv0UAdePXMh2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documenío.
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNÁO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: FABIO ANDRE SAIITANA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 006.482.073-40

Cenifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NÃO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Deslaca-se qae, nos termos da legislsçdo t'igen e, os sistemas |PAD e CGLLPÁD consolidam inlormtções prcstadas pelss

unidades do Poder Executivo federal supervisionados pelo Conboladoria-Gerul da União, e não subsliluem as inlormtções
consrantes dos assentamenlos Íuncionsis.

o t! ! j.::!! !!\ e o ,.1::1,.r:,! .,!' llt consolidam informações sobre os

procedimmtos disciplinares no ômbito dos órgãos, entidades, empresas púbücas e sociedades de economfu mista do Poder

Executivo Fedeml

Certidão emitida às 13:42:53 do dia 2910112022 . com validade até o dia 2810212022.

Link para consulta da verificação da certidão httos://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ZIc3NvtTC2MXSLKXYnbQ

Quolquer rasura ou emendo invalidará este documento.
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CONTROLADORIA.GERAL DA UNÁO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: FABIO ANDRE SANTANA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 006.482.07340

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-

Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se qae, nos te nos dq legislqção vigenk, os rcleridos cadastros consolidam informações prestodas pelos entes

públicos, de ados os Poderes e esferas de govemo.

O Sisuma CGU-PI consolida os dados sobre o sndamento dos prucessos adminisbalivos de responsabiüzaçiio de enles

l,th'ados no Poder EÍecath,o FederuL

O Cadasto Nacional de Emprcsas Inidôneas e Susoensas íCEIy aprcsen s a rclsçõo de empresas e pessoas fsicas que

sotreram sanções que iarplicaram a res,*ão de participü de liciações ot de celebtat contraros com a Àdministação
Públicu

O Cadqsln Nacional de Emoresos Punidas ICNEPI apresento a rcloção de empresas que sofreram qualquer das panições

previsns na Lei n' 12.846/2013 (Lei Anticorrupçõo).

O Ladsstto de Enridodes Privodss sem i ins Lucraivos I mpe{iiíias ICEPLM) aprcsen a a rclsçAo de entidades pivadas sem

firc lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, conbaíos de rcpasse ou teruos de psrceia com a

Administraçõo Pública Federal, em Íunção de irrcgalaridades não resolvidas em contêfiios, contatos de rcposse oa term.ts

de parcefia lirmados an efiotmeníe.

Certidão emitida às 13:42:53 do dia 2910112022 . com validade até o dia 2810212022.

Link para consulta da verificação da certidão httos://certidoes.cgu.gov.bri

Código de controle da certidão: TENYsYhe3X3WóAJXiZTC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este docume lo.
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TRIBThiÂL DE CONTÀS DA LT}üÃO

CERTIDAO

Requerente: FABIO ANDRE SANTANA DE ALMEIDA

CPF: 006.482.073-40

O Tribunal de Contas da União CERIIFICA que, ate a presente data, NÃO CONSTA dos
sistenras de furfunnaçãtr deste Tribunai rrerrhum pÍoccsso no qual FABIO ANDRE SANTANA
DE ALMEIDA CPF 006.482.073-40, frgure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abÍarge pesquisa na base de dados dos processos adÍúnis traaivos do Tribunal de Contas da União

Certidão eritida à l3h35ninl6do dia 2910112022. çomr alidade de trinta dias a contar da emis s ão

A veracidade das infornnções aqui prestadas podemser confirnndas no sitio

Esplfkl4lgsJl§]lgov.br/ceíidao/WeblCertidao,4{adaConstrYeriÍcaCenidao íaces

Código de controle da ceÍrdáo: s7V\lNElC AtsA4.NDPD

Atenção: qualquer rasura ou eÍrEnda invalidara este docuÍrEnto
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