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CNPJ: í 8.922.98210001 -34

ATESTADO pE CAPACTDADE TÉgSlCA

A empresa Condomínio Rossi Mais Via Carioca, inscrita no CNPJ sob no

18.922.982/0001-34, situada à rua Misael de Mendonçâ no 300, Parada de Lucas, Rio

de Janeiro - RJ, atestâ para os devidos fins que a empresâ Shine Rio Serviços Eireli

ME, inscrita no CNPJ sob no 18.623.185/0001-56, situada Praia de Botafogo no 228,

sala 1601, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, prestou os serviços abaixo especiflcados em

conformidade com os termos contratuais e com as boas normas e práticas de

serviços.

1. Serviços terceirizados de poÉarialcontrolador de acesso.

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram

executadoia)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente

data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2017

Nome: Flávia Tonel
Endereço: Rua Misaelde Mendonça no 300, Parada de Lucas, Rio de Janeiro - RJ
Telefone: {21 } 96494-09ü8
E-mail: sindicaideal@gmail.com



 
CNPJ: 18.922.982/0001-34 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

A empresa Condomínio Rossi Mais Via Carioca, inscrita no CNPJ sob nº 

18.922.982/0001-34, situada à rua Misael de Mendonça 300 Parada de Lucas - RJ, 

atesta para os devidos fins que a empresa Shine Rio Serviços Eireli ME, inscrita no 

CNPJ sob nº 18.623.185/0001-56, situada Praia de Botafogo nº 228, sala 1601, 

Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, prestou os serviços abaixo especificados em 

conformidade com os termos contratuais e com as boas normas e práticas de 

serviços. 

 

 Especificações dos serviços prestados: (terceirização de serviços) 

 

Quadro de funcionários 

8 Porteiros na escala de 12 x 36. 

4 Auxiliares de serviços gerais na escala 6 x 1 

Data de início do contrato: 

01 de Junho de 2015 

 

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram 

executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente 

data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 

assumidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CNPJ: 18.922.982/0001-34 

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2018 
 

 
Nome: Vitor Carvalho Bueno 
Endereço: Rua Misael de Mendonça nº 300, Parada de Lucas, Rio de Janeiro - RJ 
Telefone: (21) 98646-6779 
E-mail: vitor_buenorj@hotmail.com 


