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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Certidão nº: 75109/2021

Validade: 22/12/2021

Razão Social: HI TECHNOLOGIES S/A
CNPJ: 07111023000112
Num. Registro: 47659
Registrada desde : 16/02/2009
Capital Social: R$ 7.230.000,00
Endereço: RUA EDUARDO SPRADA, 6400 CIDADE INDUSTRIAL
Município/Estado: CURITIBA-PR
CEP: 81290110
Objetivo Social:
(i) a atividade de comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de informática; (ii)
prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas, soluções em informática e
tecnologia em saúde; (iii) fabricação e comércio atacadista de equipamentos e produtos de
informática e de equipamentos para uso médico, laboratoriais e de kits de diagnóstico in
vitro; (iv) aluguel de equipamentos de informática, da área médica e de equipamentos
laboratoriais; (v) importação e exportação em informática na área da saúde e de
equipamentos de uso médico e laboratoriasi e kits de diagnóstico in vitro; (vi) a assistência
técnica, manutenção e reparação especializada de equipamentos eletromédicos e
eletroterapêuticos; (vii) as atividades laboratoriais de análises clínicas.
Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus
responsáveis técnicos.
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 07111023000112
1 - MARCUS VINICIUS MAZEGA FIGUEIREDO
Carteira: PR-83468/D
Data de Expedição: 16/02/2006
Desde: 16/02/2009 Carga Horária: 6: H/D
Título: ENGENHEIRO DE COMPUTACAO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 380/1993 - Art. 1º do CONFEA
2 - SERGIO RENATO ROGAL JUNIOR
Carteira: PR-83470/D
Data de Expedição: 16/02/2006
Desde: 16/02/2009 Carga Horária: 6: H/D
Título: ENGENHEIRO DE COMPUTACAO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 380/1993 - Art. 1º do CONFEA

Para fins de: CADASTRO
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=561814&FINALIDADE=0&SESSAO=b30d2ec34414490991e88efcbad1…
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esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 190999/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 25/06/2021 11:45:51
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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