
Número da Certidão: CI - 2190680/2019 Válida até: 31/03/2020

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:  ZULMIRA RESÍDUOS EIRELI

CNPJ: 19.916.514/0001-10

Endereço: Rua PERU, 1759 
VILA MARIANA
14075-310 - Ribeirão Preto - SP

Número de registro no CREA-SP: 2023630         Data do registro: 09/10/2015
Capital Social:  R$ ********************242.000,00 reais

Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL.-.-.-.-.-

Objetivo Social:
"Prestação de serviços de transbordo, transporte, gerenciamento de resíduos sólidos, consultoria 
em meio ambiente e compra e venda de recicláveis", bem como a seleção e classificação de 
materiais metálicos para fins de recuperação, Trituração, limpeza e triagem de sucatas de materiais 
plásticos, Trituração, limpeza e triagem de papel, papelão e aparas, seleção, Triagem para 
recuperação de materiais de baterias usadas, Reciclagem de sucatas de metais ferrosos e não-
ferrosos (exceto de alumínio). Podendo fazer parte de outra empresa.".-.-.-

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: GABRIELA ALBINO MARAFÃO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRA AMBIENTAL

Processo (Sipro):        F-003690/2015 
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Atribuições da Resolução 447, de 22 de setembro de 2000, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5069770714

Registro Nacional: 2615381865

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/12/2018

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2020, prazo limite para a empresa 
e/ou profissional(is) quitar(em) a anuidade do exercício de 2020.

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

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: 957e0bc9-1e8d-4343-bc73-a389133d1fb4.

Situação cadastral extraída em 12/12/2019 14:02:53.

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, 12 de dezembro de 2019
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