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 - 2650875/2021

Processo (Sipro):

F-004600/2021

Válida até:

31/03/2022

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

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de

qualquer

sua expedição.

Razão Social: INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA-ME
CNPJ: 08.469.635/0001-44
Endereço:

Rua CLÁUDIO SOARES, 72 1 ANDAR CONJ 115
PINHEIROS
05422-030 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 2341265

Data do registro: 24/09/2021

Capital Social: R$ ********************100.000,00 reais
Observação:
Sem restrições
Objetivo Social:
O comércio varejista e atacadista de: material de construção em geral, material hidráulico e
elétrico, forros, pisos, escadas, ferragens diversas; material de telefonia, elétricos, eletrônicos e
eletroeletrônicos em geral; madeiras, folheados de madeira, aglomerados, moveis de madeira e de
aço, divisórias, estruturas metálicas, ferro, aço; carrocerias de madeira, de aço, de alumínio,
caçambas estacionarias, poly guindastes, compactadores de lixo, lixeiras, pneus, câmaras de ar;
vidros e artigos em fibra de vidro; brinquedos, baterias, peças e acessórios automotivos, cabines
de segurança, material de segurança, alarmes, bombas, equipamentos para combate a incêndios,
sistemas para sinalização, uniformes, calçados, materiais descartáveis, filtros, embalagens em
geral, sacos plásticos, adesivos, artigos esportivos, materiais para camping, motores, materiais
para serralheria; produtos cerâmicos; telas, computadores, suprimentos para informática, seus
similares e afins; comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odontológico, médico e hospitalar; comercio varejista de artigos e ortopédicos, comércio varejista
de colchões convencionais e hospitalares; comércio varejista de móveis. Bem como os serviços de:
Instalação, manutenção e montagem de painéis elétricos; assessoria, consultoria, orientação e
assistência operacional para a gestão de negócios prestados a empresas e a outras organizações,
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em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação e
gestão; as atividades de cobrança extrajudicial de títulos de qualquer natureza, e levantamento de
informações e dados cadastrais; treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial.-.-.-.-.-.-.-.-

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: JOSE RENATO GOMES OLIVEIRA
Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA
Provisórias dos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063179343

Registro Nacional: 2607783410
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/09/2021
A presente certidão tem validade até 31 de março de 2022, prazo limite para a empresa
e/ou profissional(is) quitar(em) a anuidade do exercício de 2022.
******************************************************************************
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: 807af4f5-4f69-489c-95ca-5dfebab6126f.
Situação cadastral extraída em 12/11/2021 13:27:51.
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 UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO,

PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.
SÃO PAULO, 12 de novembro de 2021
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