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Nº 578
CEEC/SE Nº. 908/2016
REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO do registro da firma.

DECISÃO

A
câmara
especializada de
engenharia
civil
apreciando o processo nº 1672887/2016, que trata do registro da firma FUGRO IN SITU
GEOTECNIA LTDA bem como da indicação do Engenheiro Civil Leonardo Saran Chagas como
responsável técnico, considerando que os responsáveis técnicos possuem atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu
objetivo social, respeitando os limites de suas formações; considerando a 17ª Alteração
Contratual, datada de 30/03/2016, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
aqui transcrito, são: Sondagens em solos e rochas, inclusive em ambiente marinho; Ensaios,
laboratoriais e in situ, em solos e rochas; Execução de ensaios in situ para fundações;
Execução de ensaios in situ e de laboratório para aço pavimentos e concreto; Terraplenagem
e fundações; Execução de escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres;
Execução de obras hidráulicas e de construção civil; Perfuração de poços artesianos; Pericias
e avaliações em engenharia civil; e Projetos, consultoria, acompanhamento e fiscalização em
obras de engenharia civil; considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do
CONFEA: “Só será concedido registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais
de sua ou dos objetivos de suas seções técnicas, se os profissionais do seu quadro técnico
cobrirem todas as atividades a serem exercitadas. Parágrafo único - O registro será concedido
com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais, até que a
pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com atribuições capazes
de suprir aqueles objetivos”. Desta forma as atividades constantes no objetivo social da
empresa, na área da Engenharia Civil e Geologia, são: Sondagens em solos e rochas,
inclusive em ambiente marinho; Ensaios, laboratoriais e in situ, em solos e rochas; Execução
de ensaios in situ para fundações; Execução de ensaios in situ e de laboratório para aço,
pavimentos e concreto; Terraplenagem e fundações; Execução de escoramento e contenção
de encostas e serviços congêneres; Execução de obras hidráulicas e de construção civil;
Perfuração de poços artesianos; Perícias e avaliações em engenharia civil; e Projetos,
consultoria, acompanhamento e fiscalização em obras de engenharia civil; considerando que a
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requerente atendeu às exigências contidas na legislação em vigor, DECIDIU, por
unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO do registro da firma FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA
bem como da indicação do Engenheiro Civil Leonardo Saran Chagas como responsável
técnico. Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram
favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Isabella de Lima Veiga, Dílson Luiz
de Jesus Silva, Eduardo Francisco de Souza, Fernando Antônio Dantas Júnior, José Carlos
Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, Jose Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira
Prado, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e
abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 03 de outubro de 2016.

