SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Número da Certidão:

CI - 1731915/2018

Processo (Sipro):

F-014105/2000

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

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de

qualquer

sua expedição.

Razão Social: IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP
CNPJ: 03.267.141/0001-63
Endereço:

Rua TORRINHA, 171
PARQUE DA FIGUEIRA
13040-310 - Campinas - SP

Número de registro no CREA-SP: 0552188

Data do registro: 14/06/2000

Capital Social: R$ ********************500.000,00 reais
Observação:
Sem restrições
Objetivo Social:
Dedetização, desinsetização; descupinização; desratização; controle de pragas urbanas;
tratamento fitossanitário, fumigação; expurgo; paisagismo, higienização de caixas d'água, capina
de rodovias, poda de árvores e jardinagem, capina manual e mecanizada, raspagem e roçado
manual e mecanizado.

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: ROBERTO GARCIA DORAZIO
Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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.

Página: 1 de 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
Continuação da Certidão: CI - 1731915/2018

Origem do Registro: CREA-SP

Página 2/2

Número do Registro (CREASP): 5060195079

Registro Nacional: 2604653362
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 14/06/2000
******************************************************************************
Esta certidão não quita nem
empresa

e/ou

invalida qualquer débito ou

profissional(is), e perderá sua

infração

validade caso

em

nome

da

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: e877d805-5ce6-48a1-a85d-d580bc1d39b0.
Situação cadastral extraída em 29/01/2018 11:27:44.
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 CAMPINAS, situada à Avenida: MONTE CASTELO, 368, , JARDIM

PROENCA, CAMPINAS-SP, CEP: 13026-241, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.
SÃO PAULO, 29 de janeiro de 2018
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