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Nº 577
CEEC/SE Nº. 707/2016
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO do registro.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1668053/2016, que trata do registro da firma Premium Engenharia
e Incorporações Ltda EPP bem como a indicação do engenheiro civil Alex Sandro de Jesus Góis
para seu quadro técnico; considerando que o profissional possui atribuições compatíveis para
executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de
suas formações; conforme o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da engenharia civil, são: Incorporação de
empreendimentos imobiliários; serviços técnicos de engenharia – compatibilização de
projetos, de aterros sanitários, de engenharia ambiental, se sistemas de tratamento de
resíduos, de gestão ambiental e EIA/RIMA, de prevenção, de auxílio e combate a incêndio, de
instalação e gás (G.L.P.), elétricos em edificações em baixa tensão, de recuperação estrutural,
de abastecimento de água, de saneamento, de sinalização horizontal, vertical, anteprojetos,
análise de projetos, estudo técnico, padronização), “As Built”, levantamento cadastral,
detalhamento de projetos, perspectiva, desenho técnico, desenho industrial, projeto de
loteamento, elaboração de análise de projetos, estudos técnicos especializados em engenharia
civil, projetos de estrutura metálica e em madeira, projetos de fundações superficiais, projetos
de fundações, profundas, projetos de estrutura pré-moldada, projetos de estruturas em
madeira, projetos de piscinas, projetos de contenção, projetos de proteção de encostas,
projetos topográficos; serviços técnicos de engenharia civil (assistência técnica e
acompanhamento a obras e demais projetos de engenharia civil, consultorias e assessorias em
engenharia civil, em aprovação de projetos, em administração de obras, em administração de
empreendimentos; projetos de saneamento; projeto de esgoto sanitário, projetos de estações
de tratamento de esgoto – ETE, projetos de estações de tratamento de água – ETA, projetos
de estação elevatória, projetos de estação de tratamento de efluentes industriais, projetos de
galeria pluvial, projetos de lagoa de estabilização, projetos de irrigação, projetos de estação
de tratamento de lixo, projetos de infraestrutura, projeto de rede de esgoto, hidráulicos, de
drenagem, sanitários, de esgoto, de tratamento de esgoto, projetos de pavimentação,
projetos de terraplanagem, projetos de pontes, projetos de viadutos, projetos de elevados,
projetos de adutoras, projetos de barragens, projetos de canais, projetos de diques, projetos
de sondagens, parcelamento do solo, desmembramento e remembramento, elaboração de
termos de referência e planos de trabalho, levantamento de coordenadas UTM, transporte de
altitude por nivelamento geométrico; perícias técnicas de engenharia civil e elaboração de
pareceres técnicos de engenharia civil; atuação no ramo da engenharia civil; serviços de
topografia e geodésia; projetos de rodovias (estradas e rodagens), projetos de tráfego,
projetos e execução de sinalização de rodovias e vias públicas, levantamento planialtimétrico
(topografia); serviços de desenho técnico especializado; testes e análise técnicas – controle de
custos de obras, cadernos de encargos, cadernos de detalhes de projetos, memoriais de
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cálculo, composição de preços de obras, composição de serviços e insumos, laudo de vistoria
técnica, regularização de imóveis nos Órgãos Públicos, ensaios e análises físicas para fins de
cumprimento de normas legais; Serviços de administração de obras; Administração de obras
dos setores públicos e privado; Terraplanagem e outras movimentações de terra;
Pavimentação de rodovias, obras e logradouro; Instalação e manutenção elétrica em
edificações; Serviço especializado para construção não especificada; Outras obras de
engenharia civil (obras de concretagem de estruturas, recuperação e reforço de estruturas de
concreto, aço e madeira, planejamento, gerenciamento, fiscalização, orçamento técnico,
quantitativo de materiais, memórias descritivos e especificação de obras dos setores público e
privado, elaboração de propostas técnicas e pareceres técnicos, coordenação de projetos e
obras civis, coordenação de equipamentos residenciais, comerciais e industriai); Fundações
para edificações e outras obras de engenharia civil; Estrutura metálica para galpões,
coberturas, edifícios comerciais, residenciais; Sondagens e percussão; Sondagens a trado,
sondagens rotativa, sondagens para construção, sondagens destinadas à construção civil,
consultoria na área de engenharia civil, estudos de demarcação de solos, serviços de
sondagens de reconhecimentos de solos, ensaios tecnológicos em materiais diversos;
Avaliação de imóveis, Avaliação econômica de projetos, Assessoramento técnico de projetos,
Consultoria para obra e serviços de engenharia; Edificações de edifícios; Edificações
(residenciais, industriais, comerciais e de serviços, casas, prédios, edifícios, conjuntos
habitacionais, hospitalares e obra civis); Recuperação de estradas e rodovias; Serviços de
limpeza urbana; Pintura para sinalização em pistas e rodovias; Elaboração de projetos de
engenharia de sinalização e serviços de sinalização em ruas, estacionamentos e rodovias;
Incorporação de imóveis; considerando que a requerente apresenta a ART de nº
SE20160041397 que está devidamente preenchida, DECIDIU, por unanimidade, pela
HOMOLOGAÇÃO do registro da firma Premium Engenharia e Incorporações Ltda EPP bem
como a indicação do engenheiro civil Alex Sandro de Jesus Góis para seu quadro técnico.
Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente
os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Dílson Luiz de Jesus Silva, Eduardo Francisco de
Souza, Fernando Antônio Dantas Junior, Iara Machado Peixoto Sarmento, Jose Carlos Tavares
Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, Jose Vieira Andrade, George Oliveira Prata, Paulo
Roberto Monteiro Junior, Rodrigo Fernando Menezes de Oliveira, Ronald Vieira Donald e
Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 08 de setembro de 2016.

