
CERTIDÃO Nº 035/INSCRIÇÃO/2021

Por delegação da Presidente do CRF-SC, através da

Portaria nº 2564, de 02 de janeiro de 2020, eu, Mauro Maccarini, Chefe

do Departamento de Registro de Profissionais e de Empresas do

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina -

CRF/SC, CERTIFICO para qualquer fim que o Farmacêutico SANDRO

SOUZA DA COSTA, está regularmente registrado nesta entidade sob o

nº 2373, estando apto, portanto, a exercer a profissão no estado de

Santa Catarina em todas as áreas de atuação, na forma da lei. Nada

mais havendo a certificar em função do requerido, a presente

Certidão foi digitada e assinada por mim, ,

aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 10/02/2021  0000830537 
 P O D E R  J U D I C I Á R I O 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 Comarca de Itapema 

 C E R T I D Ã O 
 FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 CERTIDÃO Nº:   8130794  FOLHA: 1/1 

             À   vista   dos   registros   cíveis   constantes   nos   sistemas   de   informática   do   Poder   Judiciário   do   Estado   de   Santa 
 Catarina   da   Comarca   de   Itapema,   com   distribuição   anterior   à   data   de   09/02/2021,   verificou-se   NADA   CONSTAR   em 
 nome de:  

 CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA, portador do CNPJ: 02.431.753/0001-87. **************** 

             OBSERVAÇÕES: 

 a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

 b)   os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante   e   devem   ser   conferidos   pelo   interessado   e/ou 
 destinatário; 

 c)   a   autenticidade   deste   documento   poderá   ser   confirmada   no   endereço   eletrônico   http://www.tjsc.jus.br/portal,   opção 
 Certidões/Conferência de Certidão; 

 d)   para   a   Comarca   da   Capital,   a   pesquisa   abrange   os   feitos   em   andamento   do   Foro   Central,   Eduardo   Luz,   Norte   da 
 Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

 e)   certidão   é   expedida   em   consonância   com   a   Lei   nº   11.101/2005,   com   a   inclusão   das   classes   extrajudiciais:   128   - 
 Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

 ATENÇÃO:   A   presente   certidão   é   válida   desde   que   apresentada   juntamente   com   a   respectiva   certidão   de   registros 
 cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

             Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

             Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

 Itapema, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. 

                0000830537 
 PEDIDO N°:  



CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 719403

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a: 

NOME: CENTRAL DE EXAMES LABORATORIO CLINICO EIRELI 
Raiz do CNPJ: 02.431.753 
Certidão emitida às 11:32 de 04/02/2021. 

OBSERVAÇÕES 

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes
extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
3) Foram considerados os normativos do CNJ;
4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado
e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

Número do pedido: 719403 
FOLHA: 1 / 1

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico https://certeproc1g.tjsc.jus.br/download 
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: leonardo@centraldeexames.com.br

Enviado em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 11:53

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: documentos faltantes

Anexos: Cert. nº 035-21 Inscrição - Farm. 2373.docx.pdf; Certidão Eproc.pdf; Certidao 

ilhota.pdf

Bom dia Francineide, 
 
atendendo a solicitação, referente ao credenciamento 001/2021, segue em anexo os documentos solicitados. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
Leonardo Pocai Pereira - Central de Exames Laboratório 
(047)984855153 


