
 
 

 

   

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE POTIM - SP 

  

 

 

 

  

 

CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sediada no município de Guaratinguetá-SP, Rua São 

Francisco, 382, apto 11, Centro, CEP 12501-270, devidamente 

inscrito no CNPJ/MF n° 44.672.627/0001-64, e-mail: 

construtoraprpasin@gmail.com, telefone (12)996414825, por seu 

representante legal – Sr. Paulo Renato Pasin, Diretor Geral, 

Portador da Cédula de Identidade RG n° 22.735.021-2, inscrito no 

CPF n° 121.862.718-26, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro no artigo 109, inciso I alínea “a” e SS da 

Lei 8.666/93, interpor: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da respeitosa decisão que julgou inabilitada a 

empresa qualificada nestes autos a prosseguir no certame 

Processo administrativo 011/2022, Tomada de Preços n° 01/2022, 

pelos motivos e fundamentos a seguir expostos: 

 

 

 

mailto:construtoraprpasin@gmail.com


 
 

 

 

I - PRELIMINARMENTE  

 

Preliminarmente, esta Recorrente pede licença para 

reafirmar o respeito que dedica aos membros da douta Comissão 

Permanente de Licitação e à digna Autoridade Julgadora. Destaca 

que o presente recurso tem estrita vinculação à interpretação 

objetiva dos fatos do procedimento licitatório. 

 

II – BREVE RELATO DOS FATOS  

 

Trata-se de Processo administrativo n° 011/2022, Tomada de 

Preços n° 001/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Potim 

- SP, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE REFORMA PREDIAL PARA ABRIGAR SAMU, CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEU SANEXOS.”. 

Tal procedimento realizou-se aos 30 dias de março de 2022, 

às 14h00min, no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Potim/SP, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 

101, Centro, Potim/SP, perante a Comissão Permanente de 

Licitações. 

De tal procedimento restou inabilitada a CONSTRUTORA P. R. 

PASIN LTDA, pelo motivo, como consta em ata devidamente anexada, 

“pelo não atendimento ao Edital referente ao Item9.1.3, al) -- 

a empresa não apresentou, conforme solicitado no item, atestado 

de capacidade técnica em nome da empresa licitante, referente à 

execução de objeto de características semelhantes e/ou 

compatíveis, nos quantitativos mínimos solicitados, para os 

itens 01, 02, 03 e 04; pelo não atendimento ao Edital referente 

ao Item 9.1.3, a3) —— a empresa não apresentou relação de equipe 



 
 

 

técnica que se encarregará da execução das obras, conforme 

solicitado no item.”. 

No entanto, como se restará demonstrado, tal decisão não 

encontra respaldo legal, tampouco nas jurisprudências do 

Egrégios Tribunais que já se debruçaram sobre lides semelhantes. 

 

III – DOS FUNDAMENTOS  

 

A nobre decisão proferida pela Comissão Permanente de 

Licitação se fundamenta no seguinte item editalício: 

 

 

 

Acontece que ao inabilitar a Licitante com a motivação 

fundamentada em tal item do edital a decisão restou-se viciada, 

já que, como se demonstrará abaixo, o presente item vai de 

encontro a Legislação que regula o procedimento licitatório, 

além de infringir as regras concernentes às regulações da 

profissão de Engenheiro Civil, além de não se atentar a 

Jurisprudência assente quando do julgamento de Lides referentes 

a mesma matéria. 

A Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 Regulamenta o art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument


 
 

 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

O referido diploma legal é claro em seu artigo 30, § 1°, 

inciso, ao tratar da Capacidade técnico-operacional, como se vê, 

in verbis: 

 

“I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas 

ou prazos máximos;(GRIFFO NOSSO)”  

 

Ou seja, a capacidade técnico-profissional da empresa é 

dada pela sua equipe profissional, com o conjunto de atestados 

de responsabilidade técnica fornecida quando da execução de 

obras e serviços sob supervisão do profissional em nome dessa 

pessoa física. Ora se a lei é clara sobre como é dada a capacidade 

técnico-operacional, não cabe ao edital exigir que os atestados 

de responsabilidade técnica sejam dados em nome de empresa 

licitante. 

Aliás, tal exigência do edital, como dantes citado, além de 

não estar consoante com o disciplinado na Lei de Licitações, não 

está de acordo com outro diploma legal, que é a Resolução CONFEA 

Nº 1025 DE 30/10/2009 que dispõe sobre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá 

outras providências, diploma que regulamenta a Lei Nº 5.194, de 

24 de dezembro de 1966 que regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 

providências, como se lê em:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument


 
 

 

“Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades 

desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis 

com suas atribuições e registradas no Crea por meio de 

anotações de responsabilidade técnica. 

Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do 

profissional as atividades finalizadas cujas ARTs 

correspondentes atendam às seguintes condições: 

I - tenham sido baixadas; ou 

II - não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado 

atestado que comprove a execução de parte das atividades 

nela consignadas. 

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa 

jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos 

dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma 

pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos 

técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro 

técnico. (GRIFO NOSSO)” 

 

 

É da inteligência dos artigos da Resolução CONFEA Nº 1025 

DE 30/10/2009 que a Empresa que possui em seu quadro profissional 

com Acervo Técnico emitidos segundo as normas legais, possui 

capacidade técnica-operacional, pois o acervo técnico é do 

profissional e não da empresa.  

É consequência lógica da previsão normativa que a empresa 

pode ter prova de execução de obra que foi supervisionada por 

profissional não mais integrante de seu quadro, mas que não está 

apta a apresentar capacidade técnico-operacionais, já que a 

alteração dos acervos técnicos acontece em razão da mudança dos 

detentores do acervo, os engenheiros nesse caso. 

Tal afirmação é corroborada pela Jurisprudência emanada 

pelos Tribunais quando da análise da controvérsia que paira sobre 

a capacidade técnico-operacional de uma empresa, capacidade 

necessária para a execução de obras e serviços da Administração 

Pública, como visto em: 

 



 
 

 

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. 

REALIZAÇÃO DE OBRA. EDITAL QUE PREVÊ SOMENTE A 

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM 

NOME DA LICITANTE, DESCONSIDERANDO OS TÉCNICOS QUE 

NELA ATUAM. ILEGALIDADE. 1. "É ilegal a cláusula 

prevista em certame licitatório para realização de 

obra que prevê só a apresentação de atestado de 

capacidade técnica em nome da empresa participante, 

desconsiderando o acervo técnico dos profissionais 

que a integra. (Resolução CONFEA nº 317/86). 

Inteligência do artigo 30, § 1º, letra b, da Lei nº 

8.666/93." (AMS 1997.01.00.042447-0/DF, Relator Juiz 

Evandro Reimão dos Reis (conv.), Terceira Turma 

Suplementar, DJ de 06.05.2002, p. 112). 2. Comprovado 

nos autos, mediante atestado fornecido pelo CREA, que 

a autora possuía, em seus quadros, profissional com 

a habilitação necessária à execução das obras, 

afigura-se ilegítima a decisão de sua inabilitação. 

3. Apelação e remessa oficial desprovidas. 4. 

Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 

00021324720054013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/11/2009, 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: 25/01/2010) (GRIFO 

NOSSO)” 

 

Nesse mesmo sentido: 

 

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Inabilitação no 

Pregão Eletrônico nº 002/SUB-IT/2019. Embora 

inicialmente habilitada e considerada apta a 

documentação apresentada, houve a desclassificação 

da impetrante após o julgamento de recurso de empresa 

concorrente. Considerada descumprida a cláusula 

11.6.4b do edital, referente à capacitação técnica-

operacional, por não ter apresentado atestado de 



 
 

 

capacidade técnica em nome da pessoa jurídica 

licitante, registrado no CREA. Resolução nº 1.025/09, 

do CONFEA, que veda a emissão de Certidão de Acervo 

Técnico Profissional (CAT) em nome da pessoa 

jurídica. CAT emitido em nome do engenheiro 

contratado e que ostenta informações acerca do 

serviço prestado pela empresa impetrante que se 

mostra suficiente a análise do requisito "capacitação 

técnica-operacional". Entendimento do TCESP. 

Conjugação conjunta do art. 30, II, §§ 1º e 3º, da 

Lei nº 8.666/93. Precedentes deste E. Tribunal de 

Justiça. Sentença reformada. Inabilitação afastada, 

devendo a empresa impetrante prosseguir no certame 

desde que cumpridora das demais qualificantes. 

Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10407518620198260053 

SP 1040751-86.2019.8.26.0053, Relator: Marcelo 

Semer, Data de Julgamento: 21/09/2020, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2020.”   

 

Outra excelente lição: 

 

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. 

REALIZAÇÂO DE OBRA. EDITAL QUE PREVÊ SOMENTE A 

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM 

NOME DA LICITANTE, DESCONSIDERANDO OS TÉCNICOS QUE 

NELA ATUAM. ILEGALIDADE. 1. "É ilegal a cláusula 

prevista em certame licitatório para realização de 

obra que prevê só a apresentação de atestado de 

capacidade técnica em nome da empresa participante, 

desconsiderando o acervo técnico dos profissionais 

que a integra. (Resolução CONFEA nº 317/86). 

Inteligência do artigo 30, § 1o, letra b, da Lei nº 

8.666/93." (AMS 1997.01.00.042447-0/DF, Relator Juiz 

Evandro Reimão dos Reis (conv.), Terceira Turma 

Suplementar, DJ de 06.05.2002, p. 112).  



 
 

 

 

Ainda sobre o a exigência, esclarecemos que desde o ano de 

2009, o CREA não registra atestado em nome de pessoa jurídica, 

por vedação imposta pelo artigo 55 da Resolução n° 1.025/2009 do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA:  

 

“Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa 

jurídica.” 

 

Tal previsão é de amplo conhecimento daqueles que necessitam 

ter registro no CREA para atuação, inclusive através das 

campanhas de divulgação realizadas pelo órgão, como se observa 

no folder em anexo. 

Como comprovado pelo documento em anexo, a Licitante que 

foi inabilitada possui em seu quadro técnico o Sr. PAULO RENATO 

PASIN, Engenheiro Civil, Registo No CREA n° 5061376199, detentor 

do Acervo Técnico apresentado na documentação exigida para 

habilitação no procedimento licitatório do qual restou a 

inabilitação da Licitante. 

Quanto a inabilitação referente ao descumprimento do item 

9.1.3, a3, essa não merece subsistir pois durante o procedimento 

para emissão do CRC perante a Prefeitura foi apresentada certidão 

de inscrição do CREA/SP constando como responsável técnico pela 

empresa o sr. Paulo Renato Pasin, engenheiro civil, CREA 

5061376199, bem como no “Envelope 1 – Habilitação”. De forma que 

fica afastado a alegação de não atender o referente item. 

Dessa forma, a Empresa Construtora P. R. Pasin LTDA possui 

os requisitos legais que a habilitam a ser fornecedora de 

serviços para a Administração Pública, de modo que os requisitos 

apresentados no edital são mero formalismo ilegal que afrontam 

o ordenamento jurídico pátrio em várias esferas. 



 
 

 

  

IV - DA RESTRIÇÃO INDEVIDA DE COMPETITIVIDADE  

 

Calha salientar que a inabilitação em questão revela uma 

restrição indevida na competitividade, não possibilitando a 

apresentação da proposta da licitante. Frustra-se, assim, uma 

das finalidades da licitação, que é a busca pela melhor proposta, 

gerando prejuízo ao erário que contratará preços ditados por uma 

só Pessoa Jurídica. 

 

V – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO  

 

Demonstrada a insubsistência da inabilitação da impetrante, 

faz-se necessária a reformulação da decisão, tornando a apta a 

participar da fase de abertura de proposta, garantindo a 

administração a possibilidade de contratar empresa com preço 

compatível e vantajoso, além de garantir que os serviços sejam 

prestados de modo adequado e com a qualificação técnica que se 

faz exigível, requisitos totalmente atendidos pela CONSTRUTORA 

P.R. PASIN LTDA. 

 

VI – DOS PEDIDOS  

 

De todo o exposto acima, pleiteia-se, respeitosamente, à V. 

Sra., que seja, por fim, julgado procedente recurso, REFORMANDO-

SE A DECISSÃO DE INABILITAÇÃO, para: 

 

 



 
 

 

A) Receber o presente recurso, reformando a decisão de 

inabilitação atendendo ao disposto em Lei, haja vista que 

o item usado como motivação não encontra previsão 

normativa, bem como vai de encontro aos princípios 

administrativos da razoabilidade ao exigir formalismos 

desnecessários. 

 

B) Habilitar a licitante para que posso prosseguir para a 

próxima fase de conhecimento de proposta, garantindo 

assim a possibilidade de contratação de proposta mais 

vantajosa pela administração, conforme os princípios 

basilares dos procedimentos licitatórios. 

 

 

Termos em que 

Pede deferimento 

 

Guaratinguetá, 05 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente 

 

 

 

PAULO RENATO PASIN:12186271826
Assinado de forma digital por 
PAULO RENATO PASIN:12186271826 
Dados: 2022.04.05 17:20:38 -03'00'



Zº ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº  011 / 2022

TOMADA DE PREÇO Nº  001/2022

EDITAL Nº 008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL PARA
ABRIGAR SAMU, CONFORME AS ESPECIFICAÇõES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Aos 30 dias de março de 2022, às 14h00min, no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Potim/SP, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP, a Comissão
Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria Nº 190/2021, composta pelos seguintes membros:
Bruno Camilo França de Abreu, Maurino Pena da Silva Júnior e Magna Aparecida de Souza, sob a
presidência do primeiro, reuniu—se, em sessão reservada, para definir sobre a habilitação das empresas
”par t ic ipantes  da licitação sob a modalidade Tomada de Preços Nº 001/2022 para contratação de empresa
para prestação dos serviços acima citados. '

Após análise da documentação apresentada, realizadas as diligências necessárias para a
elucidação das dúvidas técnicas existentes, a Comissão Municipal de Licitação e Avaliação decidiu pela
HABILITAÇÃO das empresas abaixo citadas:

. EMPRESA: AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDAS DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

Foram consideradas INABILITADAS as empresas abaixo citadas:

. EMPRESA: CONSTRUTORA P. R. PASIN, pelo não atendimento ao Edital referente ao Item
9.1.3, a l )  -- a empresa não apresentou, conforme solicitado no item, atestado de capacidade técnica em
nome da empresa licitante, referente à execução de objeto de características semelhantes e/ou
compatíveis, nos quantitativos mínimos solicitados, para os itens 01, 02, 03 e 04; pelo não atendimento
ao Edital referente ao Item 9.1.3, a3)  —— a empresa não apresentou relação de equipe técnica que se
encarregará da execução das obras, conforme solicitado no item.

Em seguida, a Comissão decidiu pela suspensão da Sessão para publicação dos resultados de
Habilitação.

Fica aberto o prazo recursal estabelecido pela lei de licitações e contratos.
E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes.

A comissão tornará público o resultado desta sessão.

%Mmá
Éruno Camilo França de Abreu

Presidente

VW" ._ M AM
Magna Aparecida de Souza Maurino Pena a Silva Júnior

Membro Me bro
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Número da Certidão: CI - 2768049/2022 Válida até: 01/05/2022

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:  CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA

CNPJ: 44.672.627/0001-64

Endereço: Rua SÃO FRANCISCO, 382 APTO 11
CENTRO
12501-270 - Guaratinguetá - SP

Número de registro no CREA-SP: 2360254         Data do registro: 10/01/2022
Capital Social:  R$ ******************1.100.000,00 reais

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E  DA ENGENHARIA ELÉTRICA, NÃO 
ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA E MECATRÔNICA, 
ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, ENGENHARIA 
DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA AGRONÔMICA E GEOLOGIA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Objetivo Social:
A sociedade limitada tem por objetivo social todas as atividades compreendidas nos CNAES a 
seguir e indicados conforme descritos pela Comissão Nacional de Classificação,
 (CNAE 4391600) Obras de fundações e outras de engenharia civil;
 (CNAE 4292801) Montagem e serviços de soldagem de estruturas metálicas;
(CNAE4399102) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
(CNAE 4120400) Construção, manutenção, reforma e restauração de edifícios;
 (CNAE 7112000) Serviços de Engenharia em Geral, inclusive administração de obras com ou sem 
fornecimento de material ; 
(CNAE 9102302) Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; 
( CNAE 4222701) Construção manutenção, reforma e recuperação de redes de abastecimento de 
água e de coleta de esgoto;
 (CNAE 3702900) Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes ;
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( CNAE 4211101 ) Construção , manutenção, reforma e recuperação de autoestradas , rodovias , 
vias férreas de superfície e subterrâneas  - inclusive preparação de leitos e colocação de trilhos, 
pistas de aeroportos e outras vias urbanas para passagem de veículos ;
 (CNAE 4213800) Construção, manutenção. Reforma , recuperação e conservação de vias públicas;
 (CNAE4212000) Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas construção 
de  túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos);
 (CNAE 4313400) Obras de terraplanagem em geral;
 (CNAE 4329104) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização 
em vias públicas, portos e aeroportos ;
 (CNAE 4321500) Instalação e manutenção elétrica em geral; 
(CNAE 4322301) Instalações  hidráulicas, sanitárias e de gás;
 (CNAE 8130300) Atividades paisagísticas em geral; 
(CNAE 4211102) Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
(CNAE 7732201) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes; (CNAE 4330401) Impermeabilização em obras de engenharia civil ;
 (CNAE 4330402 ) Instalação de portas, janelas, tetos e outros;
 (CNAE 4330403) Obras de acabamento em gesso e estuque ;
 (CNAE 4330404) Serviços de pintura em edifícios em geral; 
(CNAE 4330405) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores ; 
(CNAE 4330499) Outras Obras de acabamento da construção;
 (CNAE 8129000) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ;
 (CNAE 3314799) Manutenção e Reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 
industriais  não especificados anteriormente;
 (CNAE 3314703) Manutenção e reparação de válvulas industriais;
 ( CNAE 4744099)  Comércio de materiais para construção sob encomendas. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: PAULO RENATO PASIN

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

Do artigo 7º  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5061376199

Registro Nacional: 2603571940

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 10/01/2022

Nome: RENATO GARCIA CLARO
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Registro Nacional: 2616212900

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 31/03/2022

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

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: fe74e9b9-fa36-49c3-bdb6-e71cde4692fa.

Situação cadastral extraída em 05/04/2022 14:19:01.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP GUARATINGUETA, situada à Avenida: DOUTOR ARIBERTO PEREIRA 
DA CUNHA, 978, , PORTAL DAS COLINAS, GUARATINGUETÁ-SP, CEP: 12516-410, ou 
procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de abril de 2022
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