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DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica apreciando o protocolo 1662120/2015, que
trata do registro da firma PERKONS S/A bem como da indicação do engenheiro eletricista
Adriel Bilharva da Silva para composição do seu quadro técnico. Considerando que o
profissional possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo
social da empresa, respeitando os limites de sua formação; Conforme o art.13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área de
engenharia elétrica são: Fabricação, instalação de máquinas industriais, aparelhos e
equipamentos eletro-eletrônicos e de teleinformática em geral, equipamentos e softwares para
controle, fiscalização e gerenciamento de trânsito e produtos afins e correlatos.
Desenvolvimento de projetos e pesquisas de equipamentos eletroeletrônicos e teleinformática
em geral; equipamentos e softwares para controle, fiscalização e gerenciamento de trânsito,
softwares em geral, e outros produtos afins e correlatos, bem como sua produção. Prestação
de serviços de instalação, manutenção e operação e de processamento de informações,
inclusive imagens, de equipamentos eletroeletrônicos, de teleinformática de controle e
fiscalização eletrônica de trânsito. Execução de obras elétricas, eletrotécnicas, eletrônicas e de
telecomunicações na instalação de equipamentos para controle e gerenciamento de transito e
na sinalização horizontal e vertical, em vias urbanas e rodovias. Construção, manutenção e
operação de redes de telecomunicações, inclusive da internet. Execução de serviços de
telecomunicações, bem como a exploração de serviços de Comunicação Multimídia (SCM)
prestados no âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilitam a oferta de
capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia utilizando
quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviços, caracterizando-se
como serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo. Considerando que a requerente
atende o previsto na legislação em vigor; DECIDIU pela HOMOLOGAÇÃO do registro da firma
PERKONS S/A bem como da indicação do engenheiro eletricista Adriel Bilharva da Silva para
composição do seu quadro técnico. Coordenou a sessão o senhor Alexsandro Meireles Menezes
Santos. Votaram favoravelmente os Senhores Engenheiros Eletricistas José Antônio Peixoto,
Augusto Duarte Moreira e Sérgio Maurício Mendonça Cardoso. Não havendo votos contrários e
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 09 de dezembro de 2015.

