
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei Ili 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 

arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

CNPJ / CPF: 	 03.021.735/0001-90 	 Validade do Cadastro: 27/07/2017 

Razão Social / Nome: 	INSTALAR MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Natureza Jurídica: 	 SOCIEDADE EMPRESARIA EM NOME COLETIVO 

Domicilio Fiscal: 	 38490 - Salvador BA 

Unidade Cadastradora: 	193103 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/BA 

Atividade Econômica: 	4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

Endereço: 	 Av: Otavio Mangabeira 7709 Ed. Corsario Center Sala A 05 - Salvador - BA 

Ocorrência: 
	 Nada Consta 

Impedimento de Licitar: 
	 Nada Consta 

Vinculo com "Serviço Público": 
	Nada Consta 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 
	Nada Consta 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III  -  Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 

FGTS 

INSS 

Trabalhista 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

02/09/2017 

20/05/2017 

02/09/2017 
24/10/2017 http://www.tst.jus.br/certidao  

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 	 Validade: 	07/05/2017 

Receita Municipal 	 Validade: 	05/06/2017 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	30/06/2017 

Índices Calculados: 	SG  = 95.04; LG  = 86.64; LC  = 86.64 

Patrimônio Liquido: 	R$ 0,00 

Emitido em: 28/04/2017 10:21 
CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 	  

1 de 1 



28/04/2017 	
Portal da Transparência- Cadastro de Empresas Inidemeas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você está em: 
Inicio » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 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 

Consults 

  

CPF/CNI33:  03021.735/0001-90 

 

Nome, Razão Social ou 1 
Nome Fantasia:  

INSTALAR 

 

Tipo de Sanção: Todos 
• 

Quantidade de registros encontrados: 0 	Data: 28/04/2017 10:44:45 

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

CNPJ/CPF: 03.021.735/0001-90 
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: INSTALAR 

Página 1/1 

ATENÇÃO 
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. 

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

•• Constatou-se que o nome informado pelo órgã
o sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ 

Informados. 0 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 sanclonador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.brkeis?cpfCnpj=03.021.735%2F0001-908incxne=INSTALAR&tip0Sancao= 	
1/1 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:07) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 03.021.735/0001-90. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: httpl/www.cnaus.br 
 

através do número de controle: 5903.4C9F.0289.9447  

\\/ 
Gerado em: 28/04/2017 as 11:07:27 

	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	
Pagina 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGAT1VA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: INSTALAR MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

CPF/CNPJ: 03.021.735/0001-90 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inid8neos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei if 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 As 10:39:01 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

https://co  fias. teu. go v. br/ords/f?p=1498  :5  

Código de controle da certidão: 9EYI280417103912 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Receita 

FGTS 

INSS 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

12/02/2014 	(*) 

25/05/2017 

28/03/2015 
	

(") 
http://www.tst.jus.br/certidao  

Validade: 

Validade: 

28/01/2014 
27/11/2013 

30/06/2014 Cl 

(*) 
(*) 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Validade do Cadastro: 10/08/2017 CNPJ / CPF: 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

07.087.787/0001-10 
BLOKO ENGENHARIA LTDA - EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

25216 - Petrolina PE 

255017 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

RUA PORTELA, 140 VILA CAROLINA  - Petrolina - PE 

Ocorrência: 
	 Nada Consta 

Impedimento de Licitar: 
	 Nada Consta 

Vinculo com "Serviço Público": 
	Nada Consta 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 
	Nada Consta 

Níveis validados: 
1 - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Trabalhista Não Cadastrada 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 

Receita Municipal 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 

indices Calculados: 

Patrimônio Liquido: 

SG = 3.74; LG = 2.70; LC = 2.70 

R$ 0,00 

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" esti(ão) com prazo(s) vencido(s). 

Emitido em: 28/04/2017 10:20 
	

1 de 1 

CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 	 



28/04/2017 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Iniclôneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você esti em: 
Inicio o GEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INID6NEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas (GEIS) 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/CNP.I: .07.087.787.0001-10 

       

            

Nome, Razão Social ou 
Nome Fantasia: 

BLOKHO ENG 

        

 

Tipo de Sanção: Todos 

         

          

          

Quantidade de registros encontrados: 0 	Data: 28/04/2017 10:45:32 

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

CNI23/CPF: 07.087.787.0001-10 
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: BLOKHO ENG 
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ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade as 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 orgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.) 

** Constatou-se que o nome informado pelo orgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP.1 
informados. 0 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 orgão sancionador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.bricels?cpfCnpj=07.087.787.0001-10&nome=BLOKHO+ENG&tipoSancao= 	 1/1 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:06) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ no 07.087.787/0001-10. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: httpliwww.coljus.br  

através do número de controle.  5903.4C75.DDOF.D405 

Gerado em: 28/04/2017 as 11:06:45 
	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: BLOKO ENGENHARIA LTDA - EPP 

CPF/CNPJ: 07.087.787/0001-10 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inid8neos 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 As 1038:21 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

https://co  ntas. te u. go v. br/ords /  f?p=1498 :5  

Código de controle da certidão: RM1-1E280417103833 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei ni 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

19/04/2018 
CNPJ / CPF: 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

05.391.310/0001-06 
	 Validade do Cadastro: 

GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA - EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

25216 - Petrolina PE 
158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTiO PERNAMBUCANO 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
RUA JOSÊ RODRIGUES, 66 - Petrolina - PE 

Ocorrência: 
	 Nada Consta 

Impedimento de Licitar: 
	 Nada Consta 

Vinculo com "Serviço Público": 
	Nada Consta 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 
	Nada Consta 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

11 - Habilitação jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 	Validade: 	18/02/2017 

FGTS 	Validade: 	25/05/2017 

INSS 	Validade: 	18/02/2017 

Trabalhista Validade: 24/10/2017 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 

Receita Municipal 

(") 

(*) 
http://www.tst.jus.br/certidao  

Validade: 	20/01/2017 	(") 

Validade: 	21/12/2016 	(*) 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	30/06/2017 

indices Calculados: 	SG  == 4A0; LG = 3.87; LC = 5.62 

Patrimônio Liquido: 	R$ 0,00 

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 

Emitido em: 28/04/2017 10:19 
CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 

1 de 1 



28/04/2017 
Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você esti em: 
Inicio » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 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 Publica. Saiba mais 

Consulta 

CPF/CNP3:  05.391310/0001-06 

!GOITA 

  

  

I Nome, Rail* Social ou 
Nome Fantasia: 

  

 

Tipo de Sanção: Todos 
• 

 

Quantidade de registros encontrados: O 	Data: 28/04/2017 10:46:35 

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte altério de bus= 

CNP3/CPF: 05.391.310/0001-06 
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: GOITA 

Página 1/1 

ATENCAO 
Este cadastro visa dar publicidade 

 és sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui velculadas 
 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 órgao sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, 
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. 0 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 sanclonador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.brkeis?cpfCnpi=05.391.310%2F0001-06&nome=GOITMtipoSancac 
	 1/1 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:05) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n°05.391.310/0001-06 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http.I/wwW.Cfli.iUS.br  

através do número de controle: 5903.4C32.DC42.1338 

Gerado em: 28/04/2017 as 11:05:38 
	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	

Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INID6NEOS 

Nome completo: GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 

CPF/CN PJ: 05.391.310/0001-06 

0 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 As 10:36:32 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

https://co  ntas. teu. go v. b r/ords / f?p=1498 :5  

Código de controle da certidão: QSJB280417103647 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

CNPJ / CPF: 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

17.026.765/0001-01 
	

Validade do Cadastro: 27/07/2017 

KAPHLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

13897 - Fortaleza CE 

170038 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF  - CE 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

Rua Pereira de Miranda 1300 - Fortaleza - CE 

Ocorrência: 
	 Nada Consta 

Impedimento de Licitar: 
	 Nada Consta 

Vinculo com "Serviço Público": 
	Nada Consta 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 
	Nada Consta 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 

FGTS 

INSS 

Trabalhista 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

02/10/2017 

18/05/2017 

02/10/2017 
24/10/2017 http://www.tst.jus.br/certidao  

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 
	

Validade: 	04/06/2017 

Receita Municipal 
	

Validade: 	23/07/2017 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	30/06/2017 

Indices Calculados: 	SG  = 22.10; LG  - 22.10;  LC  = 22.10 

Patrimônio Liquido: 	R$ 74.109,00 

Emitido em: 28/04/2017 10:16 
	 1 de 1 

CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 	  



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 as 11:01) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ no 17.026.765/0001-01. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cni.lus.br  

através do número de controle: 5903.4B50.83A0.6112 

Gerado em: 28/04/2017 as 11:01:52 
	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Pagina 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INID ÔNEOS 

Nome completo: KAPHLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

CPF/CNPJ: 17.026.765/0001-01 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidemeos 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 

Certidão emitida As 10:32:15 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

https://co  ntas. tc u. go v. br/ords /  f?p=1498 :5  

Código de controle da certidão: WULY280417103225 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



28/04/2017 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Iniddneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Voce está em: 
inicio CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDEMEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas lnidõneas 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 fisicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar 

contratos com a Administração Pública. Saba mais 

Consulta 

CPF/CNP):  17.026.765/0001-01 

   

     

     

Nome, Razão Social ou 
Nome Fantasia: 

KHAPLI 

   

Tipo de Sanção: Todos 

 

• 

 

Quantidade de registros encontrados: O 	Data: 28/04/2017 10:49:57 

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

CNI)3/CPF: 17.026.765/0001-01 
Nome, Raze(' Social ou Nome Fantasia: KHAPU 

Página 1/1 

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade as 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 Oficio, etc.) 

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP) 
informados. 0 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 ifirgão sancionador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.brkeis?cpfCnpj=17.026.765%2F0001-018nome=KHAPLI&tipoSancao= 	
1/1 



Receita 

FGTS 

INSS 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

20/08/2016 	(') 
23/05/2017 
20/08/2016 
	

(") 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei ri-4  8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 

arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

CNPJ / CPR 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

12.574.539/0001-33 
CONSTRUTORA VENANCIO LIDA 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

25216 - Petrolina PE 
158499 - INST FED.SERT50 PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
BR 428, KM 185, S/N - BLOCO A - Petrolina - PE 

Validade do Cadastro: 11/09/2017 

Ocorrência: 
	 Consta 

Impedimento de Licitar: 
	 Nada Consta 

Vinculo com "Serviço Público": 
	Nada Consta 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 
	Nada Consta 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Trabalhista Mao Cadastrada 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 

Receita Municipal 

http://www.tstjus.br/certidao  

Validade: 	01/05/2016 

Validade: 	26/05/2016 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	30/06/2016 (*) 

Índices Calculados: 	SG  = 1.89; LG  = 1.54; LC = 3.50 

Patrimônio Liquido: 	R$ 0,00 

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" esti(ão) com prazo(s) vencido(s). 

Emitido em: 28/04/2017 10:17 
CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 

1 de 1 



28/04/2017 
Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnideineas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você esta em: 
Inicio CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 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 Publica. Saiba mals 

Consulta 

CPF/CNIn:  12.574.539/0001-33 

     

      

       

Nome, Razão Sodal ou 
Nome Fantasia: 

VENANCIO 

     

Tipo de Sanção: Todos 

     

Quantidade de registros encontrados: O 	Data: 28/04/2017 10:47:39 

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

CNPl/CPF: 12.574.539/0001-33 
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: VENANCIO 

Página 1/1 

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade is 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 &gat, sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.) 

" Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP3 
informados. 0 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 sanclonador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.brkeis7cpfCnpj=12.574.539%2F0001-338,norne=VENANC1084tpoSancao= 	
1/1 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:02) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 12.574.539/0001-33. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: htjp://www.cflj.juS.br  

através do número de controle: 5903.4B8D.56C4.9173 

Gerado em: 28/04/2017 as 11:02:53 
	

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES IN ID 6N EOS 

Nome completo:  CONSTRUTORA VENANCIO LTDA 

CPF/CNPJ: 12.574.539/0001-33 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidlineos para 

participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei no 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 condenatótios, 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 ds 10:3021 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/Vp=1498:5   

Código de controle da certidão: CQTU280417103042 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



28/04/2017 
Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransParencia.gov.br  

Você esti em: 
Inicio » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDDNEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 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 fisicas 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 

  

0.296.627(0-001-49 — 

'BR-AC° FORTE — 

CPF/CNPJ:  

 

I Nome, Razão Social ou I 
Nome Fantasia: 

 

Tipo de Sanção: Todos 

Quantidade de registros encontrados: 0 	Data: 28/04/2017 10:43:39 

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

CNP)/CPF: 20.296.627/0001-49 
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: BRACO FORTE 

Página 1/1 

ATENÇÃO Este cadastro visa dar publicidade As 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 orgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, 
etc.) 

** Constatou-se que o nome informado pelo orgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando
-se o CPF/CNP) 

informados. 0 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 
&ciao sancionador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.briceis?cpfCnpj=20.296.627/02F0001-49&nome=BRACO+FORTE&tipoSancao= 
	 1/1 



4 mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:07) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n°20296.627/000149. 

Esta certidão 6 expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: htto://www.cnilus.br  

através do número de controle: 5903.4C8D.CC7D.9429 

v 
Gerado em: 28/04/2017 as 11:07:09 

	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIX() 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INID6NEOS 

Nome completo: BRACO FORTE CONSTRUCOES E SER VICOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ: 20.296.627/0001-49 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inido'neos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei IV 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 As 10:3525 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
httbs•lico ntas. teu. go v.br/ords/Pp=1498 :5  

Código de controle da certidão: 5ERX280417103535 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



(*) 

(") 
http://www.tst.jus.br/certidao  

Validade: 

Validade: 

22/09/2013 (*) 

13/08/2013 (*) 

30/06/2013 (4-) 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei ni 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

CNPJ / CPF: 	 02.009.917/0001-82 	 Validade do Cadastro: 20/07/2017 

Razão Social / Nome: 	CCL CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP 

Natureza Jurídica: 	 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Domicilio Fiscal: 	 25216 - Petrolina PE 

Unidade Cadastradora: 	158278 - INST.FED.S.PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA-Z.RU 

Atividade Econômica: 	4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFiCIOS 

Endereço: 	 Rua Duarte Coelho, 182 B - Petrolina - PE 

Ocorrência: 

Impedimento de Licitar: 

Vinculo com "Serviço Público": 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 

Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 	Validade: 	12/10/2014 

FGTS 	Validade: 	25/05/2017 

INSS 	Validade: 	23/12/2014 

Trabalhista Não Cadastrada 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 

Receita Municipal 

VI - Qyalificação Econômico-Financeira - Validade: 

Indices Calculados: 

Patrimônio Liquido: 

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "e" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 

SG = 2.26; LG = 1.95; LC = 5.44 

R$ 0,00 

1 de 1 
Emitido em: 28/04/2017 10:24 
CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 



28/04/2017 
Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você está em: 
Inicio » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas (CEIS) é urn 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/CNin: I 02.009.917/001-82 

    

    

I Nome, Razão Social ou I 
Nome Fantasia: 

 

I. 

    

Tipo de Sanção: 

 

Todos 

  

• 

 

     

Quantidade de registros encontrados: 0 	Data: 28/04/2017 10:41:25 

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

CNI3J/CPF: 02.009.917/001-82 
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: CCL 

Página 1/1 

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade as sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas 

so 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 orgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, 
etc.) 

** Constatou-se que o nome Informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP.1 
informados. 0 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 obtldas Junto ao órgão sancionador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.brkeis?cptCnpj=02.009.917%2F001-82&nome=CCL&tipoSancao= 
	 1/1 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 As 11:04) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 02.009.917/0001-82. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnjjus.br 
 

através do número de controle: 5903.4BF2.1F48.8274  

Gerado cm: 28/04/2017 as 11:04:34 
	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	

Pagina 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: CCL CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP 

CPF/CNPJ: 02.009.917/0001-82 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidemeos 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 As 10:41:30 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confrmadas no sitio 

https://co  ntas. tc u. go v.br/ords/  fip=1498 :5  

Código de controle da certidão: 4UTX280417104139 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

CNPJ / CPF: 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

12.020.437/0001-76 	 Validade do Cadastro: 06/09/2017 

SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

25739 - Sio Lourenço da Mata PE 

130025 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 

4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
R. ALMIRANTE TAMANDARE 101-C - Sic) Lourenço da Mata - PE 

Ocorrência: 

Impedimento de Licitar: 

Vinculo com "Serviço Público": 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 

Nada Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 	Validade: 	27/05/2017 

FGTS 	Validade: 	19/05/2017 

INSS 	Validade: 	27/05/2017 

Trabalhista Validade: 24/10/2017 	http://www.tst.jus.br/certidao  

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	 31/05/2017 

Índices Calculados: 

Patrimônio Liquido: 

SG = 14.54; LG = 12.94; LC = 12.94 

R$ 0,00 

Emitido em: 28/04/2017 10:21 
CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 	 

1 de 1 



28/04/2017 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransParencia.gov.br  

Voce está em: 
Inklo * GEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CE1S) e 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 

Consults 

CPF/CNP.I: 12.020.437/0001-76 

SENTRA 

   

    

    

Nome, Razão Social ou 
Nome Fantasia: 

   

Tipo de Sanção: Todos 

   

Quantidade de registros encontrados: 0 	Data: 28/04/2017 10:44:11 

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

CNP)/CPF: 12.020.437/0001-76 
Nome, Razão Sodal ou Nome Fantasia: SENTRA 

Página 1/1 

ATENÇÃO 
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. 

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, 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. 0 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.portaldatransparencia.9ov.bricels?cpfCnpj=12.020.437/02F0001-768inome=SENTRA8itip0Sanca0= 	 1/1 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:08) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 12.020.437/0001-76. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnijus.br  

através do número de controle: 5903.4CEB.D6E0.7523 
... 

Gerado em: 28/04/2017 as 11:08:43 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Pagina 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INID'ONEOS 

Nome completo: SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ: 12.020.437/0001-76 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidemeos 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 ás 1039:45 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
httbs://co ntas. teu. go v. br/ords /  i'?p=1498 :5  

Código de controle da certidão: 1HG6280417103955 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



http://www.tst.jus.br/certidao  

Validade: 	23/05/2017 
Validade: 	24/06/2017 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

CNPJ / CPF: 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

02.194.685/0001-80 	 Validade do Cadastro:  11/12/2017 

CONSISTE ENGENHARIA LIMITADA - EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

36692 - Juazeiro BA 

511679 - GERÊNCIA EXECUTIVA JUAZEIRO/BA 

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 
TRAV. GASPAR DE LEMOS, 52 - Juazeiro - BA 

Ocorrência: 

Impedimento de Licitar: 

Vinculo com "Serviço Público": 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 	Validade: 	08/05/2017 

FGTS 	Validade: 	25/05/2017 

INSS 	Validade: 	08/05/2017 

Trabalhista Validade:  24/10/2017 

IV -  Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 

Receita Municipal 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	30/06/2017 

indices Calculados: 	SG  = 2.38; LG  = 2.38; LC  = 1.78 

Patrimônio Liquido: 	R$ 830.513,64 

Emitido  em: 28/04/2017 10:23 
	

1 de 1 

CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 	 



28/04/2017 	
Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inideineas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você esta em: 
Inicio » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDDNEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 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/CNP3:  02.194.68510001-80 

  

     

Nome, Razão Sodal ou 
Nome Fantasia: 

,CONSISTE ENG 

  

     

Tipo de Sanção: 

Quantidade de registros encontrados: O 	Data: 28/04/2017 10:42:25 

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

CNI,J/CPF: 02.194.685/0001-80 
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: CONSISTE ENG 

Página 1/1 

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade as sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As Informações aqui velculadas 

sic, 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 Oficio, etc.) 

** Constatou-se que o nome Informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP) 
informados. 0 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. 

Todos 

 

• 

http://www.portaldatransparencia.gov.brkeis?cpfCnpj=02.194.685°/02F0001-808inom e= CON SISTE+ EN G&tipoSancao= 	
1/1 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:05) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 02.194.685/0001-80. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br  

através do número de controle: 5903.4C45.24A9.6357 

Gerado em: 28/04/2017 as 11:05:57 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Pagina 1/1 



Asifift 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: CONSISTE ENGENHARIA LIMITADA - EPP 

CPF/CN PJ: 02.194.685/0001-80 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidaneos 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 As 10:40:37 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

https://co  ntas. tc u. go v.br/ords/  ru=1498 :5  

Código de controle da certidão: GFPZ280417104051 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

CNPJ / CPF: 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

04.645.161/0001-93 

CONSTRUTORA MVC LTDA 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

36692 - Juazeiro BA 

158278 - INST.FED.S.PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA-Z.RU 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

R 4, N 4 4 - Juazeiro - BA 

Validade do Cadastro: 12/10/2017 

Ocorrência: 

Impedimento de Licitar: 

Vinculo com "Serviço Público": 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

Nada Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

Nada Consta 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 	Validade: 	21/10/2017 

FGTS 	Validade: 	16/05/2017 

INSS 	Validade: 	21/10/2017 

Trabalhista Validade: 24/10/2017 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 
	

Validade: 	23/06/2017 

Receita Municipal 
	

Validade: 	24/07/2017 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	31/05/2018 

indices Calculados: 	SG = 4.41; LG  = 2.20; LC = 2.98 

Patrimônio Liquido: 	R$ 0,00 

http://www.tst.jus.br/certidao  

Emitido em: 28/04/2017 10:24 
	 1 de 1 

CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 	  



28/04/2017 
Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidâneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você está em: 
Inicio » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INID6NEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 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/CNP.): I 104.645.161/0001-93 

MVC 

     

      

Nome, Razão Social ou 
Nome Fantasia: 

     

Tipo de Sanção: 

 

Todos 

    

• 

      

Quantidade de registros encontrados: 0 	Data: 28/04/2017 10'56:46 

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

CNP3/CPF: 04.645.161/0001-93 
Nome, Razão Sodal ou Nome Fantasia: MVC 

Página 1/1 

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade as sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui velculadas 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 drgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.) 

Constatou-se que o nome informado pelo dirgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP) 
informados. 0 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 õrgão sancionador. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=04.645.161%2F0001-93&nome=MVC&tipoSancao= 	
1/1 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:03) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ no 04.645.161/0001-93. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br 
 

através do número de controle: 5903.4694.9012.7180  

Gerado em: 28/04/2017 as 11:03:00 	
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	

Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: CONSTRUTORA MVC LTDA 

CPF/CN PJ: 04.645.161/0001-93 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis iniddneos 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 as 10:42:11 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

https://co  ntas. teu. go v. br/ords /  1'4)=1498 :5  

Código de controle da certidão: P44H280417104221 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e 
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

CNPJ / CPF: 

Razão Social / Nome: 

Natureza Jurídica: 

Domicilio Fiscal: 

Unidade Cadastradora: 

Atividade Econômica: 

Endereço: 

18.833.214/0001-04 	 Validade do Cadastro: 22/12/2017 

ENGTEC ENGENHARIA E SERVICOS TECN1COS LTDA - ME 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

24570 - Jaboatio dos Guararapes PE 

120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
Av Bernardo Vieira de Melo 4884 Loja 04 - Jaboatio dos Guararapes - PE 

Ocorrência: 
	 Nada Consta 

Impedimento de Licitar: 
	 Nada Consta 

Vinculo com "Serviço Público": 
	Nada Consta 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 
	Nada Consta 

Níveis validados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III  -  Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita 

FGTS 

INSS 

Trabalhista 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

Validade: 

02/05/2017 
24/05/2017 
02/05/2017 
24/10/2017 http://www.tst.jus.br/certidao  

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 

Receita Estadual/Distrital 
	

Validade: 	06/01/2017 

Receita Municipal 
	

Validade: 	08/01/2017 

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 	30/06/2017 

indices Calculados: 	SG  = 4.99; LG = 4.99; LC  = 4.99 

Patrimônio Liquido: 	R$ 0,00 

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" est(o) com prazo(s) vencido(s). 

7-1 

Emitido em: 28/04/2017 10:25 
	

1 de 1 

CPF: 027.888.744-99 Nome: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA 

Ass: 	  



28/04/2017 
Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inideineas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransParencia.go
v.br  

Você está em: 
Inicio » GEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 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/C103:  

 

18.833.21410001-04 

lENGETEC I Nome, Ratio Social ou 
Nome Fantasia: 

 

Tipo de Sanção:]  Todos 

Quantidade de registros encontrados: o 	Data: 28/04/2017 10:59:45 

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte cited* de busca: 

CNI2)/CPF: 18.833.214/0001-04  
Nome, Razão Soda! ou Nome Fantasia: ENGETEC 

Pagina 1/1 

ATENÇÃO 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 eventuals danos diretos ou 

indiretos que delas resultem causados a terceiros. 

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

** Constatou-se que o nome informado pelo órgã
o sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando

-se o CPF/CNPJ 

informados. 0 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 sanclonador. 

http://www.pertaldatransparencia.gov.bdceis?cptCnpj=18.833.214°/02F0001-048.n0me=ENGETEC&tip0Sa1cao= 
	 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI -A0 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES IN IDÔNEOS 

Nome completo: ENGTEC ENGENHARIA E SER VICOS TECNICOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ: 18.833.214/0001-04 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inid6neos 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 alias apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judiciaL 

Certidão emitida as 10:43:04 do dia 28/04/2017, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 

https://co  ntas. teu. go v. b r/ords / f?p=1498 :5  

Código de controle da certidão: AGY8280417104312 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/04/2017 às 11:01) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 18.833.214/0001-04. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: nttp://www.cnj.jus.br 
 

através do número de controle: 5903.4653.5455.A115 

Gerado em: 28/04/2017 as 11:01:55 	
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	

Página 1/1 
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