






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

00 ESTADO DE SÃO PAULO· CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

úmero da Certidão: 

rocesso (Sipro): 

CI · 2375319/2020

F-000959! 1988

Válida até: 

043 

31/12/2020 

CERTIFICAMOS, que a pessoa Jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

ara at,v1dades técnicas limitadas a competénc1a legal de seus responsáveis técnicos, nos 

ermos da Lei nº 5 194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da refenda Lei, que a pessoa 

uríd1ca mencionada, bem como seus responsáve1� técnicos anotados não se encontram em 

ébito com o CREA·SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

e executar quaisquer serviços técnicos sem a part1c,pação real, efet,va e ,nsof1smavel dos 

esponsáve1s técnicos abaixo citados, e que perder a a sua validade se ocorrer qualquer 

od,f1cação nos dacos cadastrais nela contrdos, após a data de sua expedição. 

Razão Soclal: PAUUTEC CONSTRUÇÕES LTDA 

NPJ: 49.437.809/0001 ·74 

Avenida LINEU DE PAULA MACl!ADO, 1000 
CIDADE JARDIM 
05601·001 · São Paulo· SP 

Número de registro no CREA-SP: 0343605 Data do registro: 28/07/1988 

apitai Social: R$ • • • • • • • • • • • • • • • • º60.S00.000,00 rears 

Observação: 

Restr1cao de Atrv1dades ref. ao obJ. social, conf. Jnstr. vrgente. 
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA, 
ENGENHARIA MECANICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.·.·.· 

Objetivo Social: 

OBJETIVO SOCIAL: a) Explo·.içiÍo da mdustr a de construçSo c,v,I cm quarsquer de seus ramos ou 
ns, bem como a pratica de engenhêlfid er, todd!> .is modal1dadci,, b) Execução de obras de 

terraplanagem, pav1mentacao, rodovras, ferrovias, saneamento, aeroportos, urbanizações, portos, 
nos. canais, usinas, barragens, cd1hcaçôcs, tuneis. pontes, viadutos e outras obras de arte; e) 
Construção de edifícios, comemahzação de imóveis, loteamentos residenciais e industnais, 
onstrução de prédios para revenda ou aluguel, incorporações e part1c1paçôes em outras 

sooedades; d) Coleta e vamçiio de lixo, lirnpe,a de vias e logradouros, conservação de áreas 
verdes rnclu�rvc com aplicação de agrotóxico e afim, em áreas publicas e privadas; e) Exploração 
de áreas, v,as, logradouros públicos ou pnvados para estacionamentos de vc1culos; e, f) Locação 
de máquinas e 

equipamentos.·.· ·. ·. -. ·. · .-. ·. · .· . ·  .· .· .· ·. · .·. · .•. · .· .·. ·. • .·. ·. ·. • ·. · .• .· •. · .·. · .•.•. ·.• .· .· .-

Figura 2 · Imagem da folha 043 da proposta de habilitação da Proponente Poulitec Construções ltdo.

B. Falha na Habilitação Técnica

Recorre a empresa Contractor contra a utilização da CAT 200312/2019 

por ausência de especificação de percentual de participação como segue: 

PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA. 
Av. Lineu de Paula Machado, 1000 

Cidade Jardim - São Paulo - SP 

Cep 05601-001 - PABX: {11) 2196-2450 
















