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 - 1502236/2017

Válida até:

31/12/2017

Processo: F-000228/2007
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: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
CNPJ: 59.309.302/0001-99
Endereço:

Avenida COMENDADOR JOSE ZILLO, 160
DISTR. INDUSTRIAL
19908-170 - Ourinhos - SP

Número de registro no CREA-SP: 0740348

Data do registro: 15/02/2007

Capital Social: R$ ********************133.333,33 reais
Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCETO PARA AS ATIVIDADES DE DESENVOLVER A EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA.
Objetivo Social:
OBJETIVO SOCIAL: "Operar no ramo de: Indústria e comércio de artigos para medicina e
odontologia; desenvolver a exploração agropecuária; importar e exportar matéria prima,
componentes e produtos médicos cirúrgicos acabados, máquinas e equipamentos, equipamentos de
proteção individual (EPI), produtos agropecuários e também operar no ramo imobiliário, compra,
venda e locação de imóveis próprios.".

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: LUIZ SALDANHA RODRIGUES NETO
Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
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Número do Registro (CREASP): 5061280667

Registro Nacional: 2604692457
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 11/06/2013
******************************************************************************
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: 49fa07d5-164a-498d-8a50-07f1eafeb2c7.
Situação cadastral extraída em 03/02/2017 15:04:17.
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 OURINHOS, situada à Avenida: ARMANDO SILVA, 160, , DISTRITO

INDUSTRIAL I, OURINHOS-SP, CEP: 19908-160, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.
SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2017
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