
Número da Certidão: CI - 2757383/2022 Válida até: 31/12/2022

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:  INSETEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 04.004.186/0001-08

Endereço: Rua JOAO BERTACCHI, 49 
JARDIM CRISTAL
04777-110 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0592130         Data do registro: 08/04/2002
Capital Social:  R$ *********************93.700,00 reais

Observação:
Observacao: A presente certidão é lavrada para o exercício das atividades técnicas constantes do 
objetivo social, restritas as atribuiçõesdo(s) profissional(ais) aqui anotado(s) exclusivamente para 
as atividades de controle de pragas urbanas, aplicação de produtos agrotóxicos e atividade de 
assepsia de ambientes.

Objetivo Social:
A sociedade tera por objetivo:
1) Controle de pragas urbanas;
2) Detecção de reparos de vazamentos;
3) Desobstrução de tubulações;
4) Comércio de produtos domissaneantes;
5) Aplicação de produtos agrotóxicos;
6) Atividade de assepsia de ambientes.

Responsável(is) Técnico(s):

Processo (Sipro):        F-024024/2002 
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Nome: DANIEL BRUNO BELUTI

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

Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5062089159

Registro Nacional: 2602768014

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 06/07/2007

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

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: ec364393-0e76-4642-81a3-723dcf90356e.

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 16:44:20.

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 SUL, situada à Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK 
HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911, ou procure 
a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de março de 2022
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