
Número da Certidão: CI - 1766765/2018 Válida até: 31/12/2018

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos
termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social:  DESINTOP - TRANSPORTE DE EFLUENTES E HIDROJATEAMENTO LTDA ME

CNPJ: 07.860.912/0001-82

Endereço: Rua COMENDADOR VICENTE LEONE, 706 
JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
13482-376 - Limeira - SP

Número de registro no CREA-SP: 0810898         Data do registro: 13/11/2007
Capital Social:  R$ *********************12.000,00 reais

Observação:
SEM RESTRIÇÕES.

Objetivo Social:
Esvaziamento e a limpeza de infiltração e fossa sépticas, sumidouros e poços de esgoto, limpeza de 
caixa de esgoto e retirada de lama; Serviços de hidrojateamento, limpeza em caminhões tanques; 
serviços de desentupimentos em prédios,limpeza de caixa de água, limpeza de caixa de gordura: 
atividade de combate e controle de pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização, 
descupinização, desinsetização e desinfecção 
.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: DAVI MAYER JUNIOR

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Processo (Sipro):        F-003138/2007 
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Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuÍzo das 
atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5060532292

Registro Nacional: 2604857065

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 01/03/2016

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da
empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer
alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 464ed302-41be-4d12-bd5e-567efa8e6d81.

Situação cadastral extraída em 05/03/2018 17:10:35.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI LIMEIRA, situada à Rua: TIRADENTES, 1366, 6º ANDAR - SALA 1 - 
EDIF. PATIO OFFICE, CENTRO, LIMEIRA-SP, CEP: 13480-083, ou procure a unidade de 
atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de março de 2018
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