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Nº 576
CEEC/SE Nº. 646/2016
REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO do registro da firma.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1673078/2016, que trata do registro da firma Construtora Queiroz
Galvão S/A bem como da indicação do Engenheiro Civil Michel Cleber Rossi como seu
responsável técnico, considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis
para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social,
respeitando os limites de suas formações; considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
engenharia civil, são: Exploração da indústria de construção civil, inclusive de obras públicas;
Incorporação de bens imóveis, não sendo exercida a intermediação imobiliária; realização de
estudos e projetos de Engenharia Civil e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo
de engenharia consultiva ou de projetos; prestação de serviços de limpeza urbana;
participação em procedimentos concorrenciais, licitações e certames, a critério da diretoria,
isoladamente ou em consórcios com empresas congêneres, visando a execução de serviços de
Engenharia Civil em geral; a execução de serviços de limpeza pública, nestes compreendidos a
coleta e transporte de lixo domiciliar urbano, serviços de varrição de ruas, praças e
logradouros públicos, operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos e
demais serviços inerentes e correlatos; a exploração e execução de serviços e obras públicas
em geral, mediante concessão da administração pública direta e indireta, federal, estadual ou
municipal; construção de barragens, adutoras, estradas vicinais, e eletrificação em áreas
urbanas e rurais; a fabricação, industrialização de artefatos e peças pré-moldadas de cimento
e de concreto de todo o gênero; a realização de serviços de montagem industrial em geral e
atividades correlatas; considerando que a Requerente encaminha a ART de nº
SE20160053641 que está devidamente preenchida, encontra-se registrada e validada;
considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor, DECIDIU, por
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unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO do registro da firma Construtora Queiroz Galvão S/A bem
como da indicação do Engenheiro Civil Michel Cleber Rossi como seu responsável técnico.
Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente
os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Isabella de Lima Veiga, Iara Machado Peixoto
Sarmento, Jose Carlos Tavares Gentil, Júlio Cezar Silveira Prado, Fernando Antônio Dantas
Junior Jose Vieira Andrade, Rosivaldo Ribeiro Santos, Leonardo Medina Rosário, Dílson Luiz de
Jesus Silva e Eduardo Francisco de Souza. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 01 de agosto de 2016.
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