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 - 2402032/2020

Processo (Sipro):

F-002344/2020

Válida até:

31/03/2021

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: IMUNI-SAÚDE AMBIENTAL LTDA. - ME
CNPJ: 47.515.523/0001-34
Endereço:

Avenida RIO PARDO, 844
IPIRANGA
14060-000 - Ribeirão Preto - SP

Número de registro no CREA-SP: 2269160

Data do registro: 06/07/2020

Capital Social: R$ ********************700.000,00 reais
Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA INDUSTRIAL
MECÂNICA.-.-.-.-.-.-.
Objetivo Social:
"8122-2/00 - Imunização e controle de pragas; 8129-0/00 - Atividades de Limpezas não
especificadas anteriormente; 8690-9/01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em
saúde humana; 0161-0/01 - Serviços de pulverização e controle de pragas agrícolas; 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 8121-4/00 - Limpeza em
prédios e em domicílios; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 0161-0/03 - Serviço de preparação
de terreno; 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 71201/00 - Testes e análises clínicas; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4311-8/02 - Preparação de
canteiro e limpeza de terreno; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
eletrônico; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigoso; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional; 49299/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, regime de fretamento municipal; 3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; 3701-1/00 - Gestão de
redes de esgoto; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
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transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 7719-5/99 - Locação de outros
meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7731-4/00 - Aluguel de
máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0/99 Aluguel de outras
máquinas e equipamentos comercias e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
(Locação de sanitários químicos); 3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas ferramenta;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/01 - Serviços de
impermeabilização; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4213-8/00 Urbanização - ruas, praças e calçadas; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes
domissanitários; 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários; 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 4759-8/99 - Comércio
varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4742-3/00
- Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/05 - Comércio varejista de de materiais de
construção não especificados anteriormente; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e telecomunicação; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistema e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de
energia elétrica; 4321-5/00 - Instalação e
manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e Manutenção de sistemas centrais de Ar
Condicionado, de ventilação e Refrigeração.".-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: JAIRO DA COSTA DE ARAUJO
Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECÂNICA
Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do
CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601536122

Registro Nacional: 2605067548
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 06/07/2020
A presente certidão tem validade até 31 de março de 2021, prazo limite para a empresa
e/ou profissional(is) quitar(em) a anuidade do exercício de 2021.
******************************************************************************
Esta certidão não quita nem

invalida qualquer débito ou

infração

em

nome

da
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e/ou
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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: 9eb21e98-9252-4d9d-8209-435f466e0f42.
Situação cadastral extraída em 03/11/2020 17:21:21.
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 RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM

SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.
SÃO PAULO, 03 de novembro de 2020
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