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Nº 576
CEEC/SE Nº. 669/2016
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO OBJETIVO SOCIAL
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO das alterações
diretoria, razão social e objetivo social.

da

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1672480/2016, que trata das alterações da diretoria, razão social e
objetivo social da firma Egis - Engenharia e Consultoria Ltda, considerando que a firma
receberá a denominação de firma Egis - Engenharia e Consultoria Ltda; considerando que no
tocante a alteração de diretoria, a Sociedade é composta por Egis Engenierie e Lorris
Participações Ltda; considerando que a empresa mantém como responsável técnica os
engenheiros civis Alexandre Zuppolini Neto e Douglas Fadul Villibor que possuem atribuições
para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua
formação; considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
da empresa, na área da engenharia civil são: Estudos em geral, de viabilidade, planejamento,
consultoria e elaboração de projetos de Engenharia Civil para: Exploração/Concessão de
serviços públicos, As áreas de infraestrutura e de construção civil, abrangendo, mas não se
limitando a sistemas viários, rodoviários, ferroviários, portuários, aeroportuários, saneamento,
energia e edificação; Gerenciamento, fiscalização, acompanhamento e supervisão técnica de
projetos e obras de infraestrutura e da construção civil, abrangendo, mas não se limitando a
sistemas viários, rodoviários, ferroviários, portuários, aeroportuários, saneamento, energia e
edificação e concessões públicas; prestação de serviços técnicos profissionais, incluindo
ensaios de materiais, controle tecnológico e da qualidade de obras, sondagens geotécnicas,
estudos geológicos e geotécnicos, nas áreas da infraestrutura e da construção civil; estudos e
projetos ambientais em geral, planejamento, gerenciamento, supervisão/fiscalização e
consultoria nas obras de infraestrutura, de Engenharia Civil e da construção civil, abrangendo,
mas não se limitando, serviços de gestão ambiental; serviços de engenharia de trafego;
estudos e projetos de engenharia de sistemas em obras de infraestrutura e de construção
civil, abrangendo, mas não se limitando as áreas viária, rodoviária, ferroviária, portuários,
aeroportuária, saneamento, energia e edificação; exploração de serviços de parcerias público
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– privadas e/ou concessões de serviços públicos, abrangendo, mas não se limitando, as áreas
de infraestrutura e construção civil, ainda que envolva o projeto, a execução, a instalação e a
operacionalização da obra ou serviço; considerando que a Requerente atende o previsto na
legislação em vigor, DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO das alterações da
diretoria, razão social e objetivo social da firma Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.
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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