SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica (CEEMM/SE)

Reunião
Decisão da Câmara
Especializada

Extraordinária

Nº 131
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Solicitação de registro, indicação de responsável/quadro técnico e
alterações de dados cadastrais
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Referência
Interessado

EMENTA: Homologa os processos que tratam de registro, indicação de
responsável/quadro técnico e alterações de dados cadastrais das
pessoas jurídicas, relacionadas no anexo I.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, apreciando os processos que
tratam de registro, indicação de responsável/quadro técnico e alterações de dados cadastrais
das pessoas jurídicas, relacionadas no anexo I, considerando que o pleito fora analisado pela
Assessoria aos Órgãos Colegiados (AOC); considerando que os processos, por delegação de
competência, foram instruídos e cadastrados no Sistema de Informações Confea/Crea (SIC),
seguindo o que determina a Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e a Resolução nº 336 do
Confea, de 27 de outubro de 1989, bem como as exigências regidas pela Legislação
específica, e considerando os pareceres dos relatores, descrito no anexo I, DECIDIU, por
unanimidade, homologar os processos que tratam de registro, indicação de
responsável/quadro técnico e alterações de dados cadastrais das pessoas jurídicas,
relacionadas no anexo I. Coordenou a reunião o senhor Eng. Mecânico Assis Marques Feitosa
Lima. Votaram favoravelmente os senhores Caio Francisco da Silva Santana, Everson
Ferreira Batista e Gustavo José Cardoso Braz. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 15 de fevereiro de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR
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V.I.2. Relação 02 - Homologação de Processos - Pessoa Jurídica: Registro,
indicação do responsável\quadro técnico e alteração de dados cadastrais. (32)


Relator: GUSTAVO JOSÉ CARDOSO BRAZ

Ordem de
PAUTA

Nº

52.

53.

54.

Protocolo

Parecer

1689130/2017
Indicação para o
quadro técnico
(DUPLA RESP.)

ACINOR INSPEÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução
336/89 do CONFEA, indica para o quadro técnico o Engenheiro Industrial - Mecânico Alex Uilliam
Pessoa Pinheiro e, para tanto, anexa a documentação a ser analisada pelas Assessorias Jurídica e
Técnica. Considerando que o profissional que faz parte do quadro técnico não está ligado as atividades
da empresa constantes em seu objetivo social. Considerando que mantém como responsável técnico o
Engenheiro Industrial-Mecânica Rodrigo Bulcao de Oliveira e em seu quadro técnico o Engenheiro
Mecânico Bruno Tito Andrade de Azevedo e o Técnico em Mecânica Carlos Augusto Feres Ruiz.
Considerando que os profissionais possuem atribuições compatíveis para executar as atividades
desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de suas
formações. Considerando a 4° Alteração do Contrato Social, registrada na JUCEBA em 08/07/2010, sob
nº 97014536, enviada no protocolo 1673890/2016 as atividades constantes no objetivo social da
empresa aqui transcrito são: “Inspeção de equipamentos Execução de ensaios não destrutivos
Assessoria e consultoria técnica Treinamento em desenvolvimento profissional em pessoal.”
Considerando o 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 Industrial-Mecânica, são: “Inspeção de equipamentos Execução de ensaios não
destrutivos Assessoria e consultoria técnica.” Considerando que a requerente indica um profissional que
é responsável técnico da empresa, DEJ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA - ME, e que a
CEEMM em reunião extraordinária nº 125, decidiu: “Desde que haja compatibilização de tempo e área
de atuação, poderá ser permitido ao profissional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas
jurídicas, além da sua firma individual”. Considerando que a requerente encaminha a ART de nº
SE20170103462 está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA O
QUADRO TÉCNICO.

1691871/2018
Alteração do objetivo
social

AIRLET EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA apresenta a 10ª Alteração Contratual consolidada e
solicita alteração do objetivo social. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o
Engenheiro Mecânico Enrique Villeneuve Juanico que possui atribuições para executar as atividades
desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua formação. Considerando a 10ª Alteração
Contratual consolidada, registrada na JUCEB em 26/10/2017, sob registro nº 17 /360673-3 o objetivo
social da empresa aqui transcrito é: Comercio atacadista de maquinas e equipamentos de ar
comprimido, especialmente compressores de ar e respectivos componentes, peças e acessórios;
Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para mineração e construção, especialmente
rompedores, perfuratrizes e respectivos componentes, partes, peças e acessórios; Comercio atacadista
de empilhadeiras e paleteiras, respectivos, componentes, partes, peças e acessórios; Comercio
atacadista de lubrificantes; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem
operador; Representação comercial de máquinas e equipamentos; Manutenção e reparação de
compressores; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de
empilhadeiras; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da
empresa, na área da Engenharia Mecânica são: Manutenção e reparação de compressores; Instalação
de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de empilhadeiras. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL.

1687740/2017
Indicação para
responsável técnico

ANJ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA ME, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do
CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro de Produção Mecânica Sergio Ricardo Teles
Matos e, para tanto, anexa a documentação a ser analisada pelas Assessorias Jurídica e Técnica.
Considerando que o Engenheiro de Produção Mecânica Sergio Ricardo Teles Matos possui as atribuições
aqui transcritas: “ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 REFERENTE À PROCESSOS MECÂNICOS E ATIV. 9 A
18 DO ART. 1 DA MESMA RES.REF. AOS DEMAIS ITENS DO ART.12” Considerando que o profissional
possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em
seu objetivo social, respeitando os limites de suas formações
Considerando a 4ª Alteração do
Contrato Social registrado na JUCESE em 17/09/2014 sob nº 20140316604, encaminhada no protocolo
nº 1651266/2014, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são:
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Instalação e
manutenção elétrica; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes,
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execto de fabricação própria; Considerando o 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 de Produção Mecânica, são: Instalação,
manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, execto de fabricação própria
Considerando que a ART de nº SE20170099261 está devidamente preenchida. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

1691914/2018
Alteração de razão
social e objeto social

ARIVALDO SANTOS & CIA LTDA – EPP apresenta a 2ª Alteração Contratual e solicita alteração de razão
social e objeto social junto a este Conselho. Considerando que a firma receberá a denominação de
Sergiteel Indústria, Comércio e Serviços Mecânicos Ltda Epp; Considerando que a empresa mantém
como responsável técnica a Engenheira Mecânica Fernanda da Silva Andrade que possui atribuições
para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua formação.
Considerando a 2ª Alteração Contratual, apresentada, datada em 16/01/2018 e registrada na JUCESE
em 23/01/2018 sob nº 20180051660, as atividades constantes no objetivo social da empresa aqui
transcritos, são: Manutenção e reparação de compressores; Manutenção e reparação de motores,
bombas e cilindros hidráulicos e pneumáticos; Manutenção e reparação de máquinas para a indústria
do refino do petróleo; Serviços industriais de usinagem (torno, fresa, etc.), soldas e semelhantes,
realizados sob contrato; Serviço de pintura industrial; Serviço de impressão em chapas metálicas;
Serviço industrial de polimento de metais; Comércio varejista especializado de ferragens e ferramentas;
Fabricação de estruturas metálicas; Comércio varejista de material hidráulico; Comércio varejista de
bombas d’ água. Considerando o art. 13 e o Parágrafo Único 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 Mecânica, são: Manutenção e reparação de
compressores; Manutenção e reparação de motores, bombas e cilindros hidráulicos e pneumáticos;
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria do refino do petróleo; Serviços industriais de
usinagem (torno, fresa, etc.), soldas e semelhantes, realizados sob contrato; Serviço de pintura
industrial; Serviço de impressão em chapas metálicas; Serviço industrial de polimento de metais;
Fabricação de estruturas metálicas. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E
OBJETO SOCIAL.

56.

1689436/2017
Alteração de
diretoria, razão
social, capital social e
objeto social

ARIVALDO SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS EPP apresenta a Alteração Contratual e solicita
alteração de diretoria, razão social, capital social e objeto social . Considerando que a firma receberá a
denominação de ARIVALDO SANTOS E CIA LTDA - EPP; Considerando que no tocante a alteração de
diretoria, entra o novo sócio ADSON FERREIRA BARROS, passando a diretoria a ser composta pelos
sócios ARIVALDO SANTOS e ADSON FERREIRA BARROS. Considerando que a empresa mantém como
responsável técnico a Engenheira Mecânica Fernanda da Silva Andrade e o Engenheiro Mecânico
Queopes Antas Lira que possuem atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa,
respeitando os limites de sua formação. Considerando a 1ª Alteração Contratual, registrada na JUCESE
em 10/04/2017, sob nº 20170052397. o objetivo social da empresa aqui transcrito é: “Manutenção e
reparação de compressores; manutenção e reparação de motores, bombas e cilindros hidráulicos e
pneumáticos; manutenção e reparação de máquinas para a indústria do refino do petróleo; serviços
industriais de usinagem (torno, fresa, etc.), soldas e semelhantes, realizados sob contrato; serviço de
pintura industrial; serviço de impressão em chapas metálicas; serviço industrial de polimento de metais;
comércio varejista especializado de ferragens e ferramentas; fabricação de estruturas metálicas;
comércio varejista de material hidráulico; comércio varejista de bombas d'água.” Considerando o art. 13
e o Parágrafo Único 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 Mecânica são: “Manutenção e reparação de compressores; Manutenção e reparação de
motores, bombas e cilindros hidráulicos e pneumáticos; Manutenção e reparação de máquinas para a
indústria do refino do petróleo; serviços Industriais de usinagem (torno, fresa, etc.), soldas e
semelhantes, realizados sob contrato; Serviço de pintura industrial; Serviço de impressão em chapas
metálicas; Serviço industrial de polimento de metais; Fabricação de estruturas metálicas. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE DIRETORIA, RAZÃO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL E OBJETO SOCIAL.

57.

1688222/2017

CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR ITABAIANA LTDA - ME indica como responsável técnico o Engenheiro

55.
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Indicação para
responsável técnico

Mecânico Samuel Alves Dantas junto a este Conselho. 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 a 5ª Alteração Contratual
consolidada, registrada na JUCESE em 31/10/2012, encaminhada no Protocolo 10253/2010, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Exploração no ramo de
prestação de serviços de avaliação e inspeção veicular e sistema de qualidade.” Considerando o 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
Mecânica, são: Exploração no ramo de prestação de serviços de avaliação e inspeção veicular e sistema
de qualidade. Considerando que a ART de nº SE20170099454 que está devidamente preenchida. boleto
foi liberado para pagamento. Devendo esta ART ser validada após comprovação de pagamento pela
GRC; Considerando que a profissional indicada é responsável técnica da firma Vistoriauto Ltda,
localizada na Avenida Augusto Franco, N°: 4120, Bairro: Ponto Novo, Cidade: Aracaju, UF: SE, CEP:
49047-040, com uma carga horária de 10 horas semanais, e que a CEEMM em reunião extraordinária nº
125, decidiu que : “Desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido
ao profissional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além da sua firma
individual”. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

1688535/2017
Registro

CONPRO COMERCIO & INSTALAÇÕES DE GASES LTDA solicita registro junto a este Conselho e indica
como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Fernando Farias Braga Filho (sócio). 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 a
8ª Alteração Contratual, apresentada, registrada na JUCEPE em 09/12/2017 sob n° 20082195331, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Comercio varejista de
equipamentos e conexões para manutenção e instalações de sistemas centralizados e tubulações para
gases medicinais e industriais, prestação de serviços, projetos e orçamentos, Instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás.” Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Mecânica, são: “Prestação de serviços,
projetos e orçamentos, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.” Considerando que a ART de nº
SE20170101721 está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

59.

1684737/2017
Indicação para o
quadro técnico

FASSA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA EPP, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução
336/89 do CONFEA, indica para o quadro técnico o Engenheiro Mecânico Rafael Santos Rolemberg e
anexa à documentação analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando que o profissional que faz parte
do quadro técnico não está ligado as atividades da empresa constantes em seu objetivo social.
Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Técnico em Eletrotécnica Carlos
Trajano Pereira de Souza (sócio). 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 a 4ª Alteração e Consolidação do Contrato
Social da Sociedade Empresária, datado de 21/07/2016, registrado na JUCEB em 02/09/2016, e
apresentado no protocolo 1682923/2017 as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: “Instalação e manutenção elétrica; Reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Impermeabilização em obras de
engenharia civil; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações hidráulicas, sanitárias e
de gás; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção e reparação de máquinas
e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão para fins industriais; Manutenção e reparação de geradores,
transformadores e motores elétricos; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida,
teste e controle; Serviços de engenharia; Obras de engenharia civil; Construção de edifícios.”
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área Técnica em Eletrotécnica, são: “Instalação e manutenção elétrica;
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; Manutenção de redes de distribuição de
energia elétrica; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Considerando que a
ART de nº SE20170090284 está devidamente preenchida, o boleto foi liberado para pagamento,
devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO
DA INDICAÇÃO PARA O QUADRO TÉCNICO.

60.

1690104/2017
Indicação para
responsável técnico

HTB - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico,
Engenheiro de Segurança do Trabalho Carlos Roberto de Souza Gomes Junior junto a este Conselho.
Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Eduardo
Kanzian, Alexandre Safar de Oliveira e Fabio Leite de Moraes e o Engenheiro Mecânico Vinicius Chagas
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de Oliveira; 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 Ata da Assembléia Geral Extraordinária, datada de 01 de dezembro de
2016, registrada na JUCESP em 03 de janeiro de 2017 e apresentada no protocolo de n° 1683968/2017,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: "Atividade de construção e
engenharia civil; Indústria, comércio, importação e exportação de materiais de construção, máquinas e
equipamentos, pesquisa e planejamento de qualquer obra de sua especialidade; Prestação de serviços
de engenharia e administração de obras; Prestação de serviços de arquitetura; Atividades de
incorporação imobiliária nos termos lei 4.591/64; Compra, venda e locação de bens imóveis próprios e
participações imobiliárias; Prestação de serviços de apoio à construção civil com locação de máquinas e
equipamentos com operador; Locação de máquinas, equipamentos, veículos, peças e acessórios para
construção civil; Participação em outros empreendimentos ou sociedades correlatas". 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 e Mecânica: "Atividade de construção e engenharia civil; Pesquisa
e planejamento de qualquer obra de sua especialidade; Prestação de serviços de engenharia e
administração de obras; Atividades de incorporação imobiliária; Prestação de serviços de apoio à
construção civil com locação de máquinas e equipamentos com operador.” Considerando que a ART de
nº SE20170103751 que está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO

PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

61.

1687764/2017
Indicação para
responsável técnico

ISABELLA DE CASTRO TEIXEIRA - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico André
Luiz Souza Santana junto a este Conselho. 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 Requerimento de empresário registrado na
JUCESE em 09/02/2017 sob nº 20170027511, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
aqui transcritas são: “Ensaios e análises físicas para fins de cumprimento de normas legais; serviços de
ensaios metrológicos; serviços de ensaios tecnológicos; laboratórios de ensaios serviços de radiografias
e ultra som industrial; serviços de testes em materiais; serviços de testes físicos, químicos de materiais e
produtos; instalação e manutenção elétrica; serviços de usinagem, tornearia e solda manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo; manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto
tratores; manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; assessoria técnica em construção;
assistência técnica na área de engenharia; serviços de avaliação, pericia e inspeção em engenharia;
escritório de calculista em construção; serviços de consultoria em engenharia civil, naval, elétrica,
eletrônica, hidráulica; consultoria em engenharia de obras em estradas, obras hidráulicas e urbanas;
serviços de cálculo estrutural; serviços de engenharia de projetos serviços técnicos de engenharia
serviços de engenharia escritório de projetista escritório de projetos de engenharia; serviços de
fiscalização de obras; gerenciamento da elaboração de projetos de engenharia; inspeção técnica de
engenharia projetos de concepção de maquinaria e instalações industriais; serviços de planejamento de
obras; serviços de projetos de engenharia civil projetos de engenharia eletrônica, de minas, química,
mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária; elaboração de projetos de engenharia
projetos de instalações esportivas; elaboração de projetos estruturais elaboração de projetos na
construção civil serviços de supervisão de obras por engenheiros serviços de supervisão do projeto de
construção consultoria, assessoria em arquitetura escritório de arquitetura serviços de arquitetura
escritório de projetista gerenciamento de projeto de arquitetura desenvolvimento de projetos de
paisagismo atividade de desenvolvimento de projetos arquitetônicos de jardins serviços de projetos
arquitetônicos e paisagísticos projetos de arquitetura supervisão da execução de projetos de
arquitetura atividades de desenvolvimento de projetos de instalações esportivas elaboração de projetos
para ordenação urbana escritório de urbanismo serviços de desenho técnico especializado para
arquitetura e engenharia serviços de desenhos de arquitetura e engenharia.” Considerando o disposto
no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na
área da Engenharia Mecânica, são: “Serviços de usinagem, tornearia e solda; manutenção e reparação
de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo; manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; manutenção
e reparação de máquinas-ferramenta; assistência técnica na área de engenharia; serviços de avaliação,
pericia e inspeção em engenharia; serviços técnicos de engenharia serviços de fiscalização de obras;
gerenciamento da elaboração de projetos de engenharia; inspeção técnica de engenharia; projetos de
concepção de maquinaria e instalações industriais; serviços de planejamento de obras; projetos de
engenharia mecânica; elaboração de projetos de engenharia; serviços de supervisão de obras por
engenheiros serviços de supervisão do projeto de construção atividades de desenvolvimento de
projetos de instalações esportivas serviços de desenho técnico especializado para engenharia serviços
de desenhos de engenharia.” Considerando que a ART de nº SE20170097109 que está devidamente
preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

62.

1687578/2017
Indicação para

IVL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME indica como responsável técnico o Técnico em Mecânica Thiago
Oliveira da Costa junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsáveis
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responsável técnico

técnicos o Engenheiro Mecânico Ricardo Carvalho De Almeida e os Técnicos em Mecânica Magno Hora
dos Santos, Rafael Albuquerque Santos, Cleomir Jose Batista dos Santos; 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
5ª Alteração do Contrato Social, datado de 16/07/2009, registrado na JUCESE em 21/07/2009, sob o nº
20090157095, e apresentado no protocolo 40983/2013 as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Inspeção de Segurança Veicular. Considerando o disposto no art. 13 da
Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
Engenharia mecânica e Técnica em Mecânica são: Inspeção de Segurança Veicular; Considerando que a
ART de nº SE20170097948 está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA

INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

63.

1687133/2017
Indicação para
responsável técnico

JCE MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA ME indica para responsável técnico o Engenheiro Mecânico
Rossano Ribeiro Vercelino; Considerando que o profissional possui atribuições compatíveis para
executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas
formações. Conforme a 1ª Alteração Social, registrado na JUCESE em 05/11/2010, sob nº 20100313485,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito, são: “Instalação de máquinas e
equipamentos industriais; Instalação e manutenção elétrica; Manutenção e reparação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para transportes e elevação de cargas; Manutenção e reparação de
elevadores, transformadores e motores elétricos; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.” Considerando o art. 13 e o Parágrafo
Único 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
Mecânica são: “instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e aparelhos para transportes e elevação de cargas; Manutenção e reparação
de elevadores; Considerando que a requerente indica um profissional que faz é responsável técnico da
empresa L.M. DOS SANTOS USINAGEM E TORNEARIA - ME, e que a CEEMM em reunião extraordinária
nº 125, decidiu que : “Desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser
permitido ao profissional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além da sua
firma individual”. Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20170094962 que está
devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL

TÉCNICO.

64.

1690180/2017
Registro

JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA solicita seu registro junto a este Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro de Produção Mecânica e Técnico em Eletromecânica Antonio Carlos Alves Lopes
(sócio). Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de sua
formação; Considerando que o profissional Engenheiro de Produção Mecânica e Técnico em
Eletromecânica Antonio Carlos Alves Lopes possui duas titularidades e as atribuições aqui transcritas
são: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PROCESSOS MECÂNICOS E
ATIVIDADES DE 09 E 18 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE AOS DEMAIS ÍTENS DO
ARTIGO 12º. ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 278/83 DO CONFEA NO AMBITO DA ELETROMECANICA
Considerando a Alteração Contratual N° 16, apresentada, datada em 28/08/2017 e registrada na JUCDF
em 05/09/2017 sob nº 20170728277, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: A) Participação no capital de empresas, atuando como 'HOLDING'.(CNAE 64.62.0/00). B)
Prestação de serviços de engenharia consultiva, relativo a desenvolvimento, planejamento, estudos de
reconhecimento, previabilidade, viabilidade técnica, elaboração de anteprojetos e projetos básicos;
elaboração de projetos executivos, calculo de custos, coordenação, acompanhamento, fiscalização,
supervisão e gerenciamento de obras e serviços de engenharia nas áreas publica e privada, com ou sem
fornecimento de materiais. ( CNAE 71.12-0/00). C) Gerenciamento de obras e serviços de engenharia
civil ou pesada gerenciamento de empreendimento imobiliário e ou incorporações, acompanhando e
fiscalizando, com engenheiro responsável próprio, todas as etapas da obra, ate' a sua conclusão final.
(CNAE 71.19-7/99). D) Serviço de arquitetura. (CNAE 71.11-1/00). E) Serviços de pericia técnica
relacionados a segurança do trabalho.(CNAE 71.19-7/04). F) Gerenciamento e execução de serviços nas
áreas de telecomunicações e Serviços de radio. (CNAE 61.90-6/99 E 60.10-1/00). G) Tratamento de
dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da Internet. (CNAE 63.11-9/00).
H) Elaboração de programas de computador sob encomenda. (CNAE 62.01-5/01). I) Inspeção,
diligenciamento de compras, controle e comissionamento de materiais, maquinas, equipamentos e
instalações, preparo de especificações e de editais de licitações, seleção de propostas para execução de
obras e serviços de qualquer natureza, em especial para os Setores: Metalúrgico, Siderúrgico, Óleo e
Gás, Industrial, Naval, Nuclear e Energia' e para os outros Setores de um modo geral, integração de
sistemas, assessoria e processos de privatização, pesquisa, assessoramento e consultoria. (CNAE 71.12-
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0/00). J) Gerenciamento e execução de projetos e serviços na área da tecnologia da informação, com ou
sem fornecimento de mao de obra. (CNAE 62.09-0/00). K) Serviço de help desk/call center/service desk
para atendimento ao usuário, com atendimento e suporte remoto ao usuário relacionado 'as
necessidades de cadastro de fornecedores, fale conosco, ouvidoria, AMS e demais serviços, com ou sem
fornecimento de mão-de-obra. (CNAE 62.09-1/00). L) Gerenciamento e execução de serviços de
telemarketing, com ou sem fornecimento de mão-de-obra.( CNAE 73.19-0/03). M) Gerenciamento e
execução de projetos administrativos, econômico-financeiros e previdenciários. (CNAE 70.20-4/00). N)
Gerenciamento de serviços na área de vigilância patrimonial, sem fornecimento de mão de obra.(CNAE
80.11-1/01). O) Serviço de gestão e execução de facilities prediais, consistindo em serviços de
planejamento, integração, controle e execução direta ou indireta dos serviços de operação,
manutenção, limpeza e conservação predial de forma integrada, serviços gerais, recepção, secretaria,
motorista, assim como o fornecimento de mão-de-obra para todas as atividades acima citadas.(CNAE
81.11-7/00). P) Serviços de TIC-Manutenção equipamento e infraestrutura de TI (servidores, hubs,
roteadores, unidades de fitas, disp. Armazenamento, plotters). (CNAE 62.09-1/00). Q) Serviços de
suporte administrativo, tais como: secretariado, recepção, portaria, mensageira e de assistência e
suporte a rotinas administrativas, tais como: registros em sistemas/ferramentas de informática,
levantamento, controle e atualização de dados, elaboração de relatórios e/ou planilhas (CNAE 82.113/00). R) Serviço de apoio 'as atividades de projeto podendo incluir: registros e/ou levantamento de
dados e informações de projeto e/ou contrato no que se refere a escopo, prazo, custo, risco e
integração (ex: cronogramas, EAP, relatórios, histogramas, curva S); verificação de projeto de
engenharia nas diversas disciplinas técnicas e das interfaces entre as mesmas; avaliação de data-books e
as-builts; controle da documentação técnica em meios digital e físico: suporte técnico no planejamento
e controle, diagnostico de desempenho e mudança; suporte técnico para elaboração de documentação
técnica para contratação de serviços; aquisição e controle de suprimentos. (CNAE 70.20-4/00). S)
Fornecimento de mão-de-obra de nível básico, médio, técnico e superior para qualquer necessidade de
execução de serviços do cliente.(CNAE 76.20-5/00). T) Compra e venda de produtos eletroeletrônicos,
de radiocomunicação, de broadcasting, assim como compra para locação destes equipamentos,
instalação e manutenção de produtos eletroeletrônicos, de radiocomunicação e de broadcasting. (CNAE
95.12-6/00 e 47.52-1/00). U) Atuar como representante de empresas, tanto no Brasil como no exterior,
desde que possua mandato especifico para atuar e tenha um responsável técnico para cada atividade de
representação, quando for necessário.(CNAE 74.90-1/04). V) Serviços de informática com ênfase em
comercio eletrônico, comercialização de sites (desenvolvimento de homepage e/ou sites para terceiros),
hospedagem dos sites, divulgação de noticias via Internet, criação de sites próprios, links com outros
portais, serviços, links com órgãos de imprensa e todos outros serviços relacionados 'a internet.(CNAE
62.04-0/00). X) Intermediação e desenvolvimento de negócios na área de turismo, lazer e
entretenimentos. (CNAE 79.12-1/00) Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do
CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia de Produção
Mecânica, são: Prestação de serviços de engenharia consultiva, relativo a desenvolvimento,
planejamento, estudos de reconhecimento, previabilidade, viabilidade técnica, elaboração de
anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos, calculo de custos, coordenação,
acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços de engenharia nas
áreas publica e privada, com ou sem fornecimento de materiais. Inspeção, diligenciamento de compras,
controle e comissionamento de materiais, maquinas, equipamentos e instalações, preparo de
especificações e de editais de licitações, seleção de propostas para execução de obras e serviços de
qualquer natureza, em especial para os Setores: Metalúrgico, Siderúrgico, Óleo e Gás, Industrial, Naval,
Nuclear e Energia' e para os outros Setores de um modo geral, integração de sistemas, assessoria e
processos de privatização, pesquisa, assessoramento e consultoria. (CNAE 71.12-0/00). Considerando
que a ART de nº SE20170105262 está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO
REGISTRO.

65.

1691250/2018
Registro

KEMPETRO ENGENHARIA LTDA solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Mecânico Leonardo Barbosa da Silveira. Considerando que o responsável técnico possui
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu
objetivo social, respeitando os limites de sua formação; Considerando a Alteração Contratual N° 4,
apresentada, datada em 18/07/2017 e registrada na JUCEB em 17/08/2017 sob nº 97689195, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Prestação de serviços
técnicos de engenharia, compreendendo projetos, consultoria, estudo de viabilidade, planejamento,
pesquisas, organização, supervisão e orientação técnica-administrativa, gerenciamento de
empreendimentos, acompanhamentos, inspeção de materiais, e equipamentos e a coordenação de
todas essas atividades nos campos civil, industrial, elétrica, mecânica, química, urbanística e da
arquitetura.” Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Mecânica, são: “Prestação de serviços
técnicos de engenharia, compreendendo projetos, consultoria, estudo de viabilidade, planejamento,
pesquisas, organização, supervisão e orientação técnica-administrativa, gerenciamento de
empreendimentos, acompanhamentos, inspeção de materiais, e equipamentos e a coordenação de
todas essas atividades no campo da mecânica.” Considerando que a ART de nº SE20180105605 está
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devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

66.

67.

1687731/2017
Registro

KERN PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA solicita registro junto a este Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Mecânico Pedro Fernandes Perim (sócio). 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 a 10ª Alteração Contratual,
apresentada, datada em 26/06/2017 e registrada na JUCEMG em 25/07/2017 sob n° 6311511, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Prestação de serviços de
engenharia; Projetos de engenharia; Projetos de engenharia industrial; Estudos para projetos técnicos;
Projetos de desenvolvimento de produtos; Engenharia de manutenção; Gerenciamento de projetos;
Projetos de equipamentos e dispositivos especiais turnkey; Concepção e projeto de maquetes e
protótipos; Projetos de automação industrial; Engenharia de processos industriais e tecnológicos;
Desenho industrial; Controle da qualidade na indústria; Engenharia de controle da qualidade;
Diligenciamento e inspeção de equipamentos e materiais; Perícia técnica na área de engenharia;
Comissionamento de equipamentos; Mapeamento, modelagem e melhoria de processos; Auditoria de
projetos e processos; Gerenciamento de contratos; Serviços de manutenção industrial; Manutenção de
equipamentos eletromecânicos; Manutenção e montagem de redes e sistemas elétricos; Serviços de
montagem e instalação de estruturas metálicas, tubulações e equipamentos eletromecânicos;
Assessoria, consultoria e informação para todas as atividades acima; Fabricação de máquinas e
equipamentos de uso industrial específico; Instalação de máquinas e equipamentos de uso industrial
específico; Comércio varejista de tubos, conexões, válvulas, motores elétricos, produtos de automação,
materiais elétricos, mecânicos, hidráulicos, porcas e parafusos, perfis laminados em aço, chapa,
redutores, transportadores pneumáticos, painéis elétricos, componentes elétricos, construção em aço e
suas partes e componentes de instrumentação mecânica; Comércio varejista de ferragens e
ferramentas; Construção de cabines (contêineres) para uso industrial; Obras de reformas em edificações
não residenciais: escritórios, lojas e plantas industriais; Construção de bacias de captação de águas
pluviais; Execução e manutenção de banquetas, valetas e abaulamentos de leitos de estradas ou
rodovias; Construção e recuperação de bueiros (de talvegue/grota e de greide); Construção de caixas
coletoras de águas pluviais; Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); Obras de
demolições de prédios e outras estruturas; Serviços de desmonte (construção); Implosão de estruturas
edificadas (edifícios, pontos e prédios); Serviços de preparação de canteiro de obras; Construção de
perfurações para testes em edificações (construção); Serviços de sondagem destinados a construção
civil, sondagem a percussão e sondagem a trado; Serviços de compactação do terreno; Serviços de
pintura de edifícios em geral; Serviços de tratamento e revestimento em metais; Operação de
aeroportos e a exploração comercial de infraestrutura aeroportuária, mediante concessão; Operação e
manutenção de terminais aeroportuários e de estação prestadora de serviços de telecomunicações e de
trafego aéreo – EPTA; Prestação de serviços de movimentação de carga marítima e aérea, na
importação e para exportação; Prestação de serviços de transportes em geral, inclusive rodoviários de
carga combinada intermodal e de agenciamento de carga aéreas, terrestres e marítimas, no Brasil e
para o exterior; Prestação de serviços de apoio a navegação aérea, tais como limpeza, suprimento de
combustíveis, de sobressalentes e de outros materiais; Serviços para edifícios e atividades paisagísticas;
Locação de empilhadeiras e outros equipamentos, inclusive os de movimentação de cargas.”
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenharia Mecânica, são: “Prestação de serviços de engenharia;
Projetos de engenharia; Projetos de engenharia industrial; Estudos para projetos técnicos; Projetos de
desenvolvimento de produtos; Engenharia de manutenção; Gerenciamento de projetos; Projetos de
equipamentos e dispositivos especiais turnkey; Concepção e projeto de maquetes e protótipos;
Engenharia de processos industriais e tecnológicos; Desenho industrial; Controle da qualidade na
indústria; Engenharia de controle da qualidade; Diligenciamento e inspeção de equipamentos e
materiais; Perícia técnica na área de engenharia; Comissionamento de equipamentos; Mapeamento,
modelagem e melhoria de processos; Auditoria de projetos e processos; Gerenciamento de contratos;
Serviços de manutenção industrial; Manutenção de equipamentos eletromecânicos; Serviços de
montagem e instalação de estruturas metálicas, tubulações e equipamentos eletromecânicos;
Assessoria, consultoria e informação para todas as atividades acima; Fabricação de máquinas e
equipamentos de uso industrial específico; Instalação de máquinas e equipamentos de uso industrial
específico; Construção de cabines (contêineres) para uso industrial; Serviços de tratamento e
revestimento em metais; Prestação de serviços de movimentação de carga marítima e aérea, na
importação e para exportação; Considerando que a ART de nº SE20170100903 está devidamente
preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

1688505/2017
Indicação para
responsável técnico

LAMP SOLUÇÕES LTDA ME indica como responsável técnico o engenheiro eletricista e técnico em
eletrotécnica HERTES OLIVEIRA GARCIA e o engenheiro mecânico e técnico em eletrotécnica CALEB
DOS SANTOS OLIVEIRA. Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos a
engenheira mecânica Aline Mendes dos Santos Garcia e o engenheiro eletricista, tecnólogo em petróleo
e gás, técnico em eletrotécnica, técnico em eletrônica Ivens Vieira Santos de Matos 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 a

ANEXO DA DECISÃO CEEMM-SE, Nº 006/2018
última alteração contratual encaminhada data de 04/08/2016 registrada na JUCESE sob o
n°201602698079, que consta o objeto social cujas atividades aqui transcritas são: assistência técnica na
área de engenharia; serviços de desenho técnico relacionado à arquitetura e engenharia; treinamento
em desenvolvimento profissional e gerencial; instalação e manutenção elétrica, e instalação hidráulica,
sanitária e de gás. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área correspondente as atribuições da engenheiro
mecânico e do engenheiro eletricista, tecnólogo em petróleo e gás, técnico em eletrotécnica e técnico
em eletrônica :assistência técnica na área de engenharia; serviços de desenho técnico relacionado à
engenharia; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; instalação e manutenção
elétrica, e instalação hidráulica, sanitária e de gás. Considerando que a requerente apresenta as ARTs nº
SE20170102373 e SE20170098981 que estão devidamente preenchidas. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO
DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

68.

69.

70.

1688691/2017
Registro

LM DOS SANTOS USINAGEM E TORNEARIA solicita registro junto a este Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Industrial – Mecânica Rossano Ribeiro Vercelino. 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
Requerimento de Empresário, apresentado, datado em 12/09/2017 e registrado na JUCESE em
15/09/2017 sob n° 20170284336, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: “Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação obras de caldeiraria pesada;
Serviços de tratamento e revestimento em metais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes nãoelétricas; Instalação e manutenção elétrica.” Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89
do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Industrial –
Mecânica, são: “Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação obras de caldeiraria pesada;
Serviços de tratamento e revestimento em metais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes nãoelétricas.” Considerando que a ART de nº SE20170099523 está devidamente preenchida. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

1691575/2018
Registro

MARCIO VINICIUS ALMEIDA SANTOS ME solicita seu registro junto a este Conselho e indica como
responsável técnico o Técnico em Soldagem Marcio Vinicius Almeida Santos (sócio). Considerando que o
responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela
empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de sua formação; Considerando o
Requerimento de Empresário, apresentado, datado em 06/01/2017, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gásencanado; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Manutenção e reparação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e controle; Serviços de usinagem, tornearia e solda. Considerando o
disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, na área Técnica em Soldagem, são: Serviços de usinagem, tornearia e solda. Considerando que
a ART de nº SE20180106959 está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

1691597/2018
Indicação para
responsável técnico

MED E SERVIÇOS LTDA – ME indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Jose Hunaldo da
Silveira junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos o
Engenheiro Eletricista Aderson Uchoa Florencio e o Técnico em Eletrotécnica Edenio Araujo Santos;
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 VII– Alteração da Sociedade Empresarial, datada de 27/03/2017,
registrada na JUCESE em 15/05/2017, sob nº 20170066606, as atividades constantes no objeto social,
aqui transcrito são: “Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração;
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Outras obras
de acabamento da construção; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para
veículos automotores; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio
varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros artigos de uso
pessoal e domésticos não especificados anteriormente; Reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos; Manutenção e reparação de geradores e motores
elétricos; Manutenção e reparação de compressores; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos
e equipamentos para instalações térmicas; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Atividades de monitoramento de sistemas de
segurança eletrônico; Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medidas
teste e controle; Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para
veículos; Instalação, manutenção e reparação de levadores, escadas e esteiras rolantes; Comércio
atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Construção de edifícios.”
Considerando o art. 13 e o Parágrafo Único 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.

ANEXO DA DECISÃO CEEMM-SE, Nº 006/2018
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, nas áreas da Engenharia Elétrica, Técnico em Eletrotécnica e Engenharia Mecânica, são:
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; Serviços
de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Reparação e
manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos; Manutenção e reparação
de geradores e motores elétricos; Manutenção e reparação de compressores; Manutenção e reparação
de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas; Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Atividades de
monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Manutenção e reparação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; Manutenção e reparação de aparelhos
e instrumentos de medidas teste e controle; Manutenção e reparação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras, exceto para veículos; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes. Considerando que a ART de nº SE20180107765 está devidamente preenchida. VOTO
PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

71.

1688767/2017
Indicação para
responsável técnico

MILA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do
CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Aloisio de Abreu Lima Filho e anexa
à documentação analisada pela Assessoria Jurídica. 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 a V Alteração Contratual,
registrada na JUCESE em 05/08/2015 sob nº 20150285051, encaminhada no Protocolo: 1662895/2015
as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito são: “Fabricação de móveis com
predominância de metal, armários metálicos, cadeiras metálicas, conjunto de copa de metal, conjunto
de estofado em metal, cozinhas planejadas de metal, estante rack de metal, estantes metálicas,
gabinetes de metal, gôndolas e outras instalações comerciais semelhantes de metal, lateral (mesinha)
de metal, móveis avulsos de metal, móveis de aço, móveis tubulares de aço, peças e armações metálicas
para móveis, poltronas de metal, salas em metal, utilidades domésticas em metal, importação de
insumos, exportação dos nossos produtos industrializados, podendo ainda, utilizar ou não do sistema de
Franchising nesta empresa, para autorização ou concessão de outrem, para a comercialização e/ou
distribuição de produtos e/ou serviços de detentor de um nome ou marca, produção de perfis leves de
metal, barras, fio-máquinas e vergalhões, em aço-carbono e aços especiais/ligados (aços-ferramenta,
construção mecânica, inoxidáveis) obtidos da laminação a quente e a frio, fabricação de produtos
diversos de metal, transportes rodoviários de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e serviços
de montagem, instalação e manutenção de perfis leves de metal, barras, fios-máquinas e vergalhões,
em aço-carbono e aços especiais/ligados (aços-ferramenta, construção mecânica, inoxidáveis) obtidos
na laminação a quente e a frio, fabricação de produtos diversos de metal.” Considerando o 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
Mecânica, são: “Fabricação de móveis com predominância de metal, armários metálicos, cadeiras
metálicas, conjunto de copa de metal, conjunto de estofado em metal, cozinhas planejadas de metal,
estante rack de metal, estantes metálicas, gabinetes de metal, gôndolas e outras instalações comerciais
semelhantes de metal, lateral (mesinha) de metal, móveis avulsos de metal, móveis de aço, móveis
tubulares de aço, peças e armações para móveis, poltronas de metal, salas de metal, utilidades
domésticas em metal, produção de perfis leves de metal, barras, fio-máquinas e vergalhões, em açocarbono e aços especiais/ligados (aços-ferramenta, construção mecânica, inoxidáveis) obtidos da
laminação a quente e a frio, fabricação de produtos diversos de metal, serviços de montagem,
instalação e manutenção de perfis leves de metal, barras, fios-máquinas e vergalhões, em aço-carbono e
aços especiais/ligados (aços-ferramenta, construção mecânica, inoxidáveis) obtidos na laminação a
quente e a frio, fabricação de produtos diversos de metal.” Considerando que a Requerente encaminha
a ART de nº SE20170100735 que está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA

INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

72.

1677909/2016
Alteração do objetivo
social

MINER SERVICE ENGENHARIA LTDA. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o
Engenheiro Civil Alexandre de Araújo Barreto e Engenheiro Civil Thiago Vieira Barreto; Considerando
que mantém no quadro técnico o Técnico em Soldagem Alexandre Magno Santos de Almeida;
Considerando que o profissional que faz parte do quadro técnico não está ligado as atividades da
empresa constantes em seu objetivo social. 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 o registro da empresa, as
atividades constantes no objetivo social, aqui transcrito são: Incorporação e construção de imóveis;
Conservação e manutenção predial; Serviço de pinturas, serviços de construção civil e terraplenagens;
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Serviços de manutenção e infraestrutura; Serviços de manutenção em estradas de ferro; Considerando
o 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, são: Incorporação e construção de imóveis; conservação e manutenção predial; serviço de
pinturas, serviços de construção civil e terraplenagens; serviços de manutenção e infraestrutura;
serviços de manutenção em estradas de ferro. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO
OBJETIVO SOCIAL.

1688264/2017
Alteração de
diretoria, razão social
e objetivo social

POLLO ENGENHARIA LTDA apresenta a 1ª Alteração e Consolidação Contratual e solicita alteração de
diretoria, razão social e objetivo social junto a este Conselho. Considerando que a firma receberá a
denominação de Pollo Engenharia Eireli; Considerando que no tocante a alteração de diretoria, retira-se
da sociedade o sócio James Péricles Pereira Costa, passando a diretoria a ser composta pelo sócio
Luciano Prado Maciel; Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro
Mecânico Luiz Felipe Castelo Branco dos Reis Moreira que possui atribuições para executar as atividades
desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua formação. Considerando a 1ª Alteração e
Consolidação Contratual, apresentada, datada em 09/03/2017 e registrada na JUCEB em 13/03/2017
sob nº 97644658, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Obras
de montagem industrial; Manutenção completa de caldeiras e trocadores de calor; Instalação de
máquinas e equipamentos industriais; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais;
Prestação de assessoria em planejamento e orçamento de obras mecânicas e de engenharia; Montagem
industrial, montagem de estruturas metálicas e instalações de equipamentos industriais; Manutenção
de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para
água e esgoto; Instalação e manutenção elétrica; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Obras de instalações em
construções; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e
estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de engenharia; Testes e análises técnicas; Aluguel
de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão de
obra temporária; Atividades de limpeza (dutos de ventilação, incineradores, piscinas, caldeiras,
refrigeração de ar, interior de tanques marítimos, ruas, caixas d’ água); Instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; Obras de acabamento da construção.” Considerando o disposto no art. 13 da
Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na área da Engenharia Mecânica, são: “Obras
de montagem industrial; Manutenção completa de caldeiras e trocadores de calor; Instalação de
máquinas e equipamentos industriais; Prestação de assessoria em planejamento e orçamento de obras
mecânicas e de engenharia; Montagem industrial, montagem de estruturas metálicas e instalações de
equipamentos industriais; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras
rolantes; Serviços de engenharia; Testes e análises técnicas; Atividades de limpeza (dutos de ventilação,
incineradores, piscinas, caldeiras, refrigeração de ar, interior de tanques marítimos, ruas, caixas d’
água). Instalações de gás”. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE DIRETORIA, RAZÃO SOCIAL
E OBJETO SOCIAL.

74.

1688858/2017
Registro

PPL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA solicita registro junto a este Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Mecânico Ronaldo Bezerra de Oliveira. 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 a 12º Alteração Contratual,
apresentado, datado em 05/03/2012 e registrado na JUCEB em 15/09/2017 sob n° 97183128, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “1) TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE E PINTURA INDUSTRIAL, NAVAL E CIVIL. 2) LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIMES. 3)
ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO. 4) ALPINISMO INDUSTRIAL. 5) HIDROJATEAMENTO. 6) SERVIÇOS
AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 7) SERVIÇOS DE CALDEIRARIA PESADA E LEVE. 8) SERVIÇOS
MECANICOS INDUSTRIAL. 9) COMERCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE FERRO. 10) PROJETOS
ISOMETRICOS, DELINEAMENTOS E DESENHOS.” Considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia
Mecânica, são: “1) TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA INDUSTRIAL, NAVAL E CIVIL. 2) LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE ANDAIMES. 3) ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO. 4) ALPINISMO INDUSTRIAL. 5)
HIDROJATEAMENTO. 6) SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 7) SERVIÇOS DE CALDEIRARIA
PESADA E LEVE. 8) SERVIÇOS MECANICOS INDUSTRIAL. 9) PROJETOS ISOMETRICOS, DELINEAMENTOS E
DESENHOS..” Considerando que a ART de nº SE20170100203 está devidamente preenchida. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

75.

1689706/2017
Indicação para
responsável técnico

QUEIROZ GUINDASTES LTDA, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA,
indica como responsável técnica a Engenheira Mecânica Carolina Correia Simões de Jesus e anexa à
documentação analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando que os responsáveis técnicos possuem
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu

73.
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objetivo social, respeitando os limites de suas formações; Considerando a Consolidação do Contrato
Social registrado na JUCESE em 14/11/2017 sob nº 20170342468, as atividades constantes no objetivo
social da empresa, aqui transcrito são: “Carga e descarga transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviço de reboque de
veículos, locação de guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas com operador;
Serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais; Serviço de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte de cargas e pessoas para uso em obras; Aluguel de maquinas e
equipamentos comerciais e industriais;” Considerando o 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 Mecânica, são: “Carga e descarga intermunicipal,
interestadual e internacional, atividades secundária; Serviço de reboque de veículos, locação de
guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas com operador; Serviço de escolta
no transporte rodoviário de cargas especiais; Serviço de operação e fornecimento de equipamentos
para transporte de cargas e pessoas para uso em obras;” Considerando que a Requerente encaminha a
ART de nº SE20170102498 que está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA

INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

76.

77.

1685252/2017
Registro

REGINA SANTOS DO SACRAMENTO solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado Cledison de Souza Braga. 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
Requerimento de Empresário registrado na JUCESE em 26/01/2016 sob nº 28100564821, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Instalação e manutenção de sistemas
centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; comercio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; instalação e manutenção elétrica; obras de
alvenaria;” Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, são:
“Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração;”
Considerando o disposto no disposto no art. 11 da Resolução 336/89 do CONFEA “Somente ao
profissional habilitado é facultado constituir-se em firma individual para a prestação de serviços
profissionais, ou execução de obras, desde que proceda ao registro no CREA, nos moldes desta
Resolução”; Considerando a Decisão Plenária 1230/07 do CONFEA decidiu: 1) autorizar os Creas a
proceder ao registro de empresários leigos (empresa individual de leigo) nos casos de produção técnica
ou especializada, tais como industrialização, fabricação, instalação, montagens, manutenção, locação e
vendas, observada as demais exigências legais. 2) no caso de empresa individual de profissional do
sistema o registro será aceito de acordo com a atribuição de seu titular. 3) na certidão de registro das
empresas deverá constar claramente em caixa alta a atividade no qual poderá atuar. 4) nos demais
casos não previstos nesta deliberação não serão aceitos registros sob qualquer hipótese; Considerando
que a ART de nº SE20170093778 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO
REGISTRO.

1690382/2017
Registro

REXOLD ÓLEO & GÁS, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA solicita registro
neste Conselho e indica como responsável técnico o Técnico em Mecânica Eduardo Dias Martins.
Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades
desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de sua formação;
Considerando a Consolidação do Contrato Social, apresentada, datada em 20/09/2017 e registrada na
JUCESE em 01/12/2017 sob nº 20170417387, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
aqui transcritas são: “Explorar o ramo de prestação de serviços de montagem, manutenção,
modificação, reparo, comissionamento, partida e assistência técnica de equipamentos, embarcações,
plataformas, dutos submarinos, gasodutos, oleodutos, plantas de processamento e armazenamento
terrestre, e outros semelhantes, aplicados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás;
afretamento e operação de unidades destinadas à exploração, desenvolvimento e produção de poços
de petróleo e gás, no mar e em terra, bem como locação de equipamentos diversos aplicados na
indústria de óleo e gás; prestação de serviços de apoio logístico, incluindo navegação, inspeção e
manutenção; lançamento de oleodutos e dutos submarinos e serviços subaquáticos relacionados com a
exploração e produção de petróleo e gás; planejamento e execução de projetos de engenharia e obras
de construção civil e industrial e serviços auxiliares sob o regime de empreitada, administração e outros
admitidos; gerenciamento, planejamento e execução de serviços de engenharia de projetos, de compra
e suprimento, construção, conversão, arquitetura naval, montagem industrial, manutenção e
automação de plantas industriais, reparo e modernização de equipamentos, embarcações e outros
meios flutuantes; execução de estudos técnicos e prestação de consultoria nas áreas relacionadas ao
objeto social; operação e logística de terminais portuários; e execução de demais atividades
relacionadas com a exploração e produção de petróleo e gás; e planejamento e execução de obras de
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grande porte, participar de sociedades que explorem, direta ou indiretamente, as atividades descritas
acima, como sócia ou acionista; serviços de limpeza e construção em geral, conservação, desinsetização,
desratização, dedetização de imóveis de qualquer natureza, leitura de medidores de hidrômetros,
entrega de contas de consumo de luz, água e gás, conservação de áreas verdes, varrição manual e
mecânica de vias, praças e feiras-livres e lavagem com coleta de resíduos da varrição com ou sem
instalação de caçambas, roçadas, aceiros, de praguejamentos, desinfecção de reservatórios, reparos na
rede de água e esgoto, saneamento, serviços de limpeza urbana, exploração de serviços públicos
mediante concessões, limpeza técnica hospitalar, serviços de copa ascensoristas, portaria, atendente de
portaria, recepcionista, zeladoria e locação de mão de obra temporária especializada e não
especializada, restaurantes e lanchonetes, manutenção de edificações, manutenção predial e pequenas
obras, manutenção de redes elétricas, telefonia, gás e iluminação pública, corte e religação de
fornecimento de água, energia elétrica e gás e remodelação implantação e administração de centros
comerciais, administração de terminais, postos de serviços de lojas e assemelhados, ligados a
telecomunicações, alpinismo industrial, prestação de serviços para terceiros, locação de equipamentos
em geral, limpeza química, fornecimento de mão de obra especializada, serviços administrativos,
consultoria e serviços técnicos especializados nas áreas de informática e correspondências, serviços de
controle, operação e administração de sistemas de estacionamentos em vias públicas, rotativo,
operação, manutenção, arrecadação de pedágio e serviços de controle contábil de arrecadação, locação
de máquinas e equipamentos, serviços de paisagismo, poda de árvores, cortes de gramas, jardinagens,
serviços de conserto e manutenção de máquinas e equipamentos hospitalares, consertos e manutenção
de máquinas e veículos.” Atividade econômica primária: Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Atividades econômicas secundárias:
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de
outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador; Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de
aterrissagem; Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente;
Atividades de agenciamento marítimo; Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não
ferrosos; Atividades de apoio à extração de minério de ferro; Atividades de apoio à extração de petróleo
e gás natural; Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia
elétrica; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades do operador portuário;
Atividades paisagísticas; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Atividades técnicas
relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; Construção de edifícios;
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de
telecomunicações; Construção de obras de arte especiais; Construção de rodovias e ferrovias;
Estacionamento de veículos; Extração de petróleo e gás natural; Fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalação e manutenção
elétrica; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalações de
sistema de prevenção contra incêndio; Limpeza em prédios e em domicílios; Locação de mão de obra
temporária; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Manutenção de redes de
distribuição de energia elétrica; Manutenção e reparação de compressores; Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas flutuantes; Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para
fins industriais; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e
reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Manutenção e reparação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Manutenção
e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo; Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo; Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo;
Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas,
aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Manutenção e reparação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; Manutenção e reparação de máquinasferramenta; Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não
especificados anteriormente; Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras,
exceto para veículos; Manutenção e reparação de válvulas industriais; Medição de consumo de energia
elétrica, gás e água; Montagem de estruturas metálicas; Navegação de apoio marítimo; Obras de
fundações; Obras de montagem industrial; Obras de terraplanagem; Obras de urbanização – ruas,
praças e calçadas; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Organização logística do transporte de carga;
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente; Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; Outras
atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Outras obras de acabamento da construção;
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Perfuração e construção de poços de
água; Perfurações e sondagens; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente; Realização de testes físicos, químicos e outros testes
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analíticos de todos os tipos de materiais e de produtos; Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Serviços
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Serviços de acabamentos gráficos,
exceto encadernação e plastificação; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho
técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos
para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de telefonia fixa comutada
STFC; Serviços de telefonia fixa comutada; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Serviços domésticos;
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Suporte técnico, manutenção
e outros serviços em tecnologia da informação; Testes e análises técnicas.” Considerando o disposto no
art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na
área Técnica em Mecânica, são: Explorar o ramo de prestação de serviços de montagem, manutenção,
modificação, reparo, comissionamento, partida e assistência técnica de equipamentos, gasodutos,
oleodutos, plantas de processamento e armazenamento terrestre, e outros semelhantes, aplicados nas
atividades de exploração e produção de petróleo e gás; locação de equipamentos diversos aplicados na
indústria de óleo e gás; prestação de serviços de apoio logístico, inspeção e manutenção relacionados
com a exploração e produção de petróleo e gás; serviços auxiliares sob o regime de empreitada,
administração e outros admitidos; manutenção e automação de plantas industriais, reparo e
modernização de equipamentos, manutenção de redes de gás, serviços de conserto e manutenção de
máquinas e veículos.” Atividade econômica primária: Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos mecânicos para uso geral não especificados anteriormente; Atividades econômicas
secundárias: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador; Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos;
Atividades de apoio à extração de minério de ferro; Atividades de apoio à extração de petróleo e gás
natural; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de compressores;
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e
reparação de geradores e motores elétricos; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Manutenção e reparação
de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo; Manutenção e
reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e elevação de cargas; Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta;
Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente; Manutenção e reparação de válvulas industriais; Realização de testes físicos, químicos e
outros testes analíticos de todos os tipos de materiais e de produtos; Serviços de usinagem, tornearia e
solda; Testes e análises técnicas. Considerando que a ART de nº SE20170104297 está devidamente
preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

78.

1688924/2017
Alteração de
diretoria, razão social
e objeto social

REXOLD SERVICOS DE CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA apresenta a Alteração Contratual e solicita
alteração de diretoria, razão social e objeto social. Considerando que a firma receberá a denominação
de BALMA CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA; Considerando que no
tocante a alteração de diretoria, retira-se da sociedade o sócio ALUBA HOLDING LTDA, e entra o novo
sócio CITTA HOLDING LTDA, passando a diretoria a ser composta pelos sócios ASTHYL HOLDING LTDA e
CITTA HOLDING LTDA. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Técnico em
Mecânica Eduardo Dias Martins que possui atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela
empresa, respeitando os limites de sua formação. Considerando a Alteração Contratual, registrada na
JUCESE em 09/11/2017, sob nº 20170304469. o objetivo social da empresa aqui transcrito é: Aluguel de
outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem; Atividades de
agenciamento marítimo; Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos; Atividades
de apoio à extração de minério de ferro; Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural;
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Atividades de
limpeza não especificadas anteriormente; Atividades do Operador Portuário; Atividades paisagísticas;
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes comercial; Comércio varejista de outros
produtos; Construção de edifícios; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
Construção de obras de arte especiais; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água
e esgoto; Construção de rodovias e ferrovias; Demolição de edifícios e outras estruturas e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
Gestão de ativos intangíveis não financeiros; Impermeabilização em obras de engenharia civil;
Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação e manutenção elétrica; Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalações de sistema de prevenção contra
incêndio; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Locação de mão de obra temporária; Manutenção
de redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de
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medida, teste e controle Manutenção; Manutenção e reparação de compressores; Manutenção e
reparação de embarcações e estruturas flutuantes; Manutenção e reparação de equipamentos de
transmissão para fins industriais; Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e
reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Manutenção e reparação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos; Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo; Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso geral; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para
uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo; Manutenção e reparação de máquinas
motrizes não-elétricas; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para
instalações térmicas; Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte
e elevação de cargas; Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos para usos industriais; Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; Manutenção e reparação de válvulas
industriais; Manutenção e reparação de veículos ferroviários Medição de consumo de energia elétrica,
gás e água; Montagem de estruturas metálicas; Montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporárias; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização
em vias públicas,portos e aeroportos; Navegação de apoio marítimo; Navegação de apoio portuário;
Obras de fundações; Obras de montagem industrial; Obras de urbanização ruas praças e calçadas; Obras
portuárias, marítimas e fluviais; Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres; Outras
atividades de telecomunicações; Outras obras de engenharia civil; Outras obras de instalações em
construções; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Outros transportes aquaviários para
uso em obras; Perfurações e sondagens; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Preparação de documentos e serviços especializados de
apoio administrativo; Reparação de artigos do mobiliário; Reparação e manutenção de equipamentos
de comunicação; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e
doméstico; Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos; Serviço
de rebocadores e empurradores; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Serviços
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Serviços de engenharia; Serviços de
liquidação e custódia; Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional; Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas; Serviços de pintura de
edifícios em geral; Serviços de tratamento e revestimento em metais; Serviços de usinagem, tornearia e
solda; Serviços especializados para construção; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação; Terminais rodoviários e ferroviários; Testes e análises técnicas; Tratamentos
térmicos, acústicos ou de vibração. Considerando o art. 13 e o Parágrafo Único 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 Técnica em Mecânica são:
Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de gás; Manutenção e reparação de
compressores; Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos; Manutenção e
reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e motores elétricos; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção e reparação de máquinas e
aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo; Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo; Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na
extração mineral, exceto na extração de petróleo; Manutenção e reparação de máquinas motrizes nãoelétricas; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas;
Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; Manutenção e reparação de outras máquinas e
equipamentos para usos industriais; Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras, exceto para veículos; Manutenção e reparação de válvulas industriais; Manutenção e
reparação de veículos ferroviários Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoal e doméstico; Serviços de tratamento e revestimento em metais; Serviços de usinagem,
tornearia e solda. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE DIRETORIA, RAZÃO SOCIAL E
OBJETO SOCIAL.
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79.

80.

1686534/2017
Registro

1688330/2017
Indicação para
responsável técnico

ROLEMBERG CONSTRUCOES LTDA-ME solicita registro neste Conselho, para tanto anexa à
documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica.
Indica como responsável técnica a Técnica em mecânica Deyse Santos Bomfim (sócia). O profissional
possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando os limites de suas formações. Considerando o contrato social apresentado, registrado na
JUCERN, em 20/05/2015 sob o n° 24200887883 as atividades constantes no objetivo social da empresa
aqui transcrito são: Construção e reforma de edifícios (aptos/casas/prédios públicos/edificações e
condomínios); Obras de terraplanagem; Serviços de pintura de edifícios; Obras de fundações; Serviços
de operação e fornecimento de equipamentos p/ transportes e elevação de cargas e pessoas para uso
em obras; Serviços de engenharia (engenharia civil e hidráulica/supervisão de obras/controle de
materiais/vistoria, pericia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de
engenharia/planejamento de obras); Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem
operador; Considerando o 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”, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, na área técnica em mecânica, são: Serviços de operação e fornecimento de equipamentos
para transportes e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Aluguel de maquinas e
equipamentos para construção sem operador; Considerando que a requerente encaminha a ART de nº
SE20170093089 que está devidamente preenchida e registrada. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO
REGISTRO.
SANTOS E SOUZA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA- Me indica como responsável técnico o
Engenheiro Mecânico Bruno Reis de Almeida junto a este Conselho. 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 Contrato
Social por Transformação de Empresário para Sociedade Empresaria de Responsabilidade Limitada,
registrada na JUCEB em 01/03/2017, apresentada no protocolo de n° 1681156/2017 o objetivo social da
empresa aqui transcrito é: “Construção de edifícios; Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para usos industriais; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e desmontagem de
andaimes e estruturas temporárias; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador; Montagem de estruturas metálicas; Serviços de
engenharia.” Considerando o art. 13 e o Parágrafo Único 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 Mecânica são: “Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para usos industriais; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas
temporárias; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Montagem de
estruturas metálicas; Serviços de engenharia.” Considerando que a ART de nº SE20170103757 que está
devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL

TÉCNICO.

81.

1692460/2018
Registro

SR INSPECAO, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA solicita seu registro junto a este Conselho e indica
como responsável técnico o Técnico em Soldagem Celso Ricardo De Oliveira Souza (sócio). Considerando
que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela
empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de sua formação; Considerando
Contrato Social, apresentada, datado em 20/01/2017 e registrada na JUCESE em 25/01/2017 sob nº
20170009580, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: -Montagem
de estrutura metálica; -Construção de redes de transporte por dutos, exceto pra água e esgoto; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás na natural; -Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; -Construção de rede de abastecimento de
água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; -Teste e análises técnicas;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área técnica em soldagem, são: -Montagem de estrutura metálica; Reparação e manutenção de instalações de gás natural; -Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; -Teste e análises técnicas; Considerando que a
ART de nº SE20180109001 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

82.

1689644/2017
Indicação para
responsável técnico

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico, Técnico em
Mecânica Claudio José Rodrigues Siqueira Considerando que mantém como responsável técnico o
engenheiro eletricista, técnico em eletrotécnica, engenheiro de segurança do trabalho Flavio Bispo do
Nascimento. Considerando que os responsáveis técnicos possuem atribuições compatíveis para
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executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os
limites de sua formação; Considerando que objeto social pleno da empresa constate nos cadastros do
CREA-SE é o que segue: indústria, comércio, importação, exportação, manutenção, conservação,
instalação de elevadores, pontes de embarque de passageiros, escadas, esteiras rolantes, plataformas
verticais ou inclinadas, cadeiras elevatórias, artes cênicas e outros produtos similares, bem como das
respectivas peças, partes e componentes, além de participar em outras sociedades e proceder na
importação de óleo lubrificante acabado. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do
CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da engenharia elétrica e
mecânica são: manutenção, conservação, instalação de elevadores, pontes de embarque de
passageiros, escadas, esteiras rolantes, plataformas verticais ou inclinadas, cadeiras elevatórias, artes
cênicas e outros produtos similares, bem como das respectivas peças, partes e componentes.
Considerando que a ART de nº SE20170105227 está devidamente preenchida. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

83.

1688139/2017
Indicação para
responsável técnico

WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do
CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Aulete Ribeiro Junior e anexa à
documentação analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando que a empresa mantém como
responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Michael Walter Kruppa, Vinicius Sombra Lopes e José
Antônio Freitas Lapa e os Engenheiros Eletricistas André Pinto e Souza e Edvar Cordeiro Fonsêca Junior;
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 Sexta Alteração e Consolidação do Contrato Social registrado na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco em 10/06/2015 sob nº 20159292760, encaminhada no protocolo
nº 1683577/2017, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são:
“Construção de edifício; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como a
construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de
encostas e muros de arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços
de infra-estrutura); montagem de estruturas metálicas; administração de obras; obras de
fundações;obras de terraplanagem; perfurações e sondagens; preparação de canteiro e limpeza de
terreno; demolição de edifícios e outras estruturas; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
construção de rodovia e ferrovia; fabricação de estrutura pré-moldadas de concreto armado, em série e
sob encomenda; fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; fabricação de artefatos de
fibrocimento para uso na construção; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças municipal; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.”
Considerando o 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, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, são: “Construção de edifício;
outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como a construção de estruturas
com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de
arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços de infra-estrutura);
montagem de estruturas metálicas; administração de obras; obras de fundações; obras de
terraplanagem; perfurações e sondagens; preparação de canteiro e limpeza de terreno; demolição de
edifícios e outras estruturas; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; construção de rodovia e
ferrovia; fabricação de estrutura pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; fabricação de artefatos de fibrocimento
para uso na construção; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material.” Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20170099531 que está
devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL

TÉCNICO.
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