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ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL
GRUPO CONCEITO MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO da alteração do objetivo
social.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica apreciando o processo nº
1663566/2015, que trata da alteração de objeto social da firma Grupo Conceito Manutenção e
Montagem Ltda ME, considerando que a firma mantém em seu quadro técnico o engenheiro
civil Cleici Antônio da Conceição Lima e Luiz Almir de Franca Damazio, o engenheiro eletricista,
técnico em eletrotécnica e engenheiro de segurança do trabalho Joao Paulo Ferreira Dantas
(sócio), o técnico em eletrônica e técnico em eletrotécnica Emerson Fritz da Costa (sócio) que
possuem atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os
limites de sua formação; Considerando o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, na área das engenharias civil e elétrica,
são: Instalação e manutenção elétrica como a: instalação, alteração, manutenção e reparo em
todos os tipos de construções, sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação,
materiais elétricos, etc.), cabos para instalações telefônicas e de comunicações, cabos para
rede de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, sistemas de iluminação;
instalação de máquinas e equipamentos industriais; manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; obras de fundação; instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; atividades de
limpeza não especificadas anteriormente; obras de acabamento da construção; obras de
alvenaria; serviços de engenharia civil e elétrica, atividades técnicas relacionadas à engenharia
civil e elétrica; Considerando que a Requerente atende as exigências contidas na legislação em
vigor, DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO da alteração de objeto social da firma
Grupo Conceito Manutenção e Montagem Ltda ME. Coordenou a sessão o senhor Eng.
Eletricista Alvair Augusto Jacinto. Votaram favoravelmente os Senhores Engenheiros
Eletricistas José Antônio Peixoto, Sérgio Maurício Mendonça Cardoso e Flávio Augusto Santos
de Goes. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 29 de março de 2016.

