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ATESTADO AO ASSOCIADO Nº: 0043/H/22 Data: 08.02.2022 
 
 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL 

LTDA, com raiz de CNPJ 61.797.924, é filiada à Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica - ABINEE, sob nº 63, desde 29.08.1978 e, conforme consta em nossos registros e 

em declaração firmada pela empresa, a Hewlett-Packard Brasil Ltda é a empresa credenciada 

com exclusividade pelo grupo econômico HEWLETT-PACKARD para, no País, representar, 

distribuir, locar, fornecer software HEWLETT-PACKARD e peças originais, efetuar 

atualização tecnológica “up grade” e prestar serviços de consultoria, suporte técnico, 

instalação, reparo, manutenção e assistência técnica aos equipamentos de processamento 

de dados (hardware e software) de marcas HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE e DIGITAL, 

fabricados pelas empresas do grupo econômico HEWLETT-PACKARD. 

 

Ainda sobre o assunto e conforme elementos apresentados pela HEWLETT-

PACKARD, as atividades acima mencionadas são realizadas por técnicos treinados e 

capacitados pela própria HEWLETT-PACKARD BRASIL, que têm acesso aos laboratórios 

das fábricas dos produtos HEWLETT-PACKARD em questão, para obtenção de suporte 

necessário na solução de problemas e atualização dos referidos equipamentos HEWLETT-

PACKARD. 

 

O prazo de validade do presente atestado é de 120 (cento e vinte) dias a contar da 

data de sua emissão e não representa exclusividade de fabricação de equipamentos de 

processamento de dados. 

 
 
 
 
 
 
Israel M. Guratti Dirceu Silvani Sgubin 
Gerente Depto. de Tecnologia e Política Industrial Analista Cadastro e Prod. Nacional 
0043-H-22/rob                 
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