


Dados cadastrais:

RAZÃO SOCIAL:
Eletro Alta Serviços Elétricos Eireli – EPP.

NOME FANTASIA:
Eletro Alta Engenharia.

ENDEREÇO SEDE:
Rua Pinheiro Machado, 878
Campos Elísios - CEP: 14080-550
Ribeirão Preto-SP

CONTATOS:
SITE:       www.eletroalta.com.br
EMAIL:    eletroalta@eletroalta.com.br
Fones: (16) 3615-3601
             (16) 3441-3601

CADASTRO:
CNPJ:       00.206.781/0001-75
I. E.:           582.383.260.111 
Cadastrada no SIMPLES NACIONAL

PRESIDENTE:
GLAUBER APARECIDO MAURIN
ENGENHEIRO ELETRICISTA
maurin@eletroalta.com.br
(16) 98139 8179
(16) 99725 4514

FINANCEIRO:
LIDIANE GOMES MAURIN
financeiro@eletroalta.com.br
(16) 99186 8438

SUPRIMENTOS:
EVANDRO CASSIOLATO
evandro.cassiolato@eletroalta.com.br
(16) 99722 2258

REFERENCIA BANCÁRIA:
BANCO:          BRADESCO
AGÊNCIA:       0444-8 
C/C:                 53 215-0 
TEL.:                  (16) 2138 1155

Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2
Coríntios 8:21



Desde 1994, a eletroAlta, vem acumulando experiência para
poder oferecer uma qualidade considerável no fornecimento de
serviços técnicos a que se dispõe. 

Executando projetos, montagens, instalações, comissionamento e
automação, ampla gama de serviços para resolver a necessidade
dos nossos clientes.

Consideramos que o talento humano é fator determinante no
sucesso, investimos no treinamento de nossos profissionais e na
busca de novas tecnologias.

A confiança, o comprometimento e a transparência norteiam
nossos passos e transformam clientes em nossos amigos.
Uma empresa brasileira localizada na cidade de Ribeirão Preto -
SP tem como objetivo oferecer soluções inteligentes na área de
infraestrutura e gestão, oferecendo conhecimento e atualizações
através de treinamentos, assessoria e consultoria em engenharia
elétrica e engenharia de segurança do trabalho. 

Com um perfil de pré e pós-atendimento tem conseguido
fornecer a seus clientes sempre a melhor opção em qualidade,
com suporte técnico compostos de engenheiros e técnicos
especializados em engenharia elétrica e segurança no trabalho.
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Rua Pinheiro Machado, 878
Campos Elíseos - CEP: 14080-550
Ribeirão Preto - SP

FONE: (16) 3615 3601
WHATSUP: (16) 997254514

WWW.ELETROALTA.COM.BR
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