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Decisão da Câmara
Especializada

Ordinária

Nº 233

CEEMM/SE nº 013/2018
Solicitação de registro, indicação de responsável/quadro técnico e
alterações de dados cadastrais
Pessoas jurídicas, relacionadas no anexo I

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, 20 de março 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. (09)

Relator: CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA


Nº

23.

Protocolo

1691663/2018
Registro (DUPLA
RESP.)

1690340/2017
24.

Indicação para
responsável técnico
(DUPLA RESP.)

Parecer

A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI- EPP solicita registro neste Conselho, para
tanto anexa à documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela
Assessoria Jurídica. Indica para seu quadro técnico o Engenheiro Mecânico André da Silva Sant’ana. 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,
datado de 29/12/2017 as atividades constantes no objetivo social da empresa aqui transcrito são:
“Instalação e manutenção de sistema de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração,
reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; comercio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista
especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para usos doméstico, exceto informática
e comunicação; Serviços de engenharia; Serviços de projeto de engenharia e Comercio atacadista de ar
condicionado;” 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 de engenharia mecânica, são: “Instalação e manutenção de sistema de centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; Reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;; Serviços de engenharia; Serviços de projeto de
engenharia;” Considerando que a requerente indica um profissional que faz parte do quadro técnico da
empresa EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, 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 SE20180109417 que
está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
BALMA CONSTRUCOES MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, em atendimento ao art. 8º
inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o Técnico em Mecânica
Eduardo Dias Martins 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
Alteração Contratual, registrada na JUCESE em 09/11/2017, sob nº 20170304469,enviado no protocolo
nº1688924/2017, 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 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
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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 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 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 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
Serviços de tratamento e revestimento em metais; Serviços de usinagem, tornearia e solda;
Considerando que a requerente indica um profissional que faz parte do quadro técnico da empresa
REXOLD ÓLEO & GÁS, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, 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
SE20180108564 está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO.
25.

1691744/2018
Registro (DUPLA

CAROLINA CORREIA SIMOES DE JESUS LIMA EIRELI solicita registro neste Conselho, para tanto anexa à
documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica.
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RESP.)

1692567/2018
26.

27.

Indicação para
responsável técnico
(DUPLA RESP.)

1689890/2017
Indicação para
responsável técnico

Considerando que indica para responsável técnico o Engenheira Mecânica Carolina Correia Simões de
Jesus. Considerando que 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 JUCESE em 16/01/2018 sob Nº 28600057384, as atividades
constantes no objetivo social da empresa aqui transcrito são: “Serviços de engenharia; Serviços de
pericia técnica relacionados à segurança do trabalho; Serviços de desenho técnico relacionados à
arquitetura e engenharia; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;” 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 de Engenharia Mecânica,
são: “Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia; Outras atividades
profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial;” Considerando que a requerente indica um profissional que faz parte do quadro
técnico da empresa QUEIROZ GUINDASTES LTDA, 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 SE20180107330 que está devidamente
preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR ITABAIANA LTDA – ME, em atendimento ao art. 8º inciso II da
Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Rafael Fabiano
Souza de Carvalho e anexa a documentação a ser analisada pelas Assessorias Jurídica e Técnica.
Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos os Engenheiros Mecânicos Felipe
Alexandre da Cunha Bispo e Samuel Alves Dantas; 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 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 Requerente encaminha a ART de nº SE20180109189, devidamente
preenchida, o boleto será liberado para pagamento devendo ser validada após comprovação de
pagamento pela GRC. Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da empresa
Vistoriauto Ltda com uma carga horária de 10 horas semanais com contrato por prazo indeterminado.
VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.
LINER E COATING DO BRASIL SERVIÇOS LTDA, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89
do CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Alex Ponciano Marim bem como
solicita alteração do seu objetivo social e diretoria, e anexa à documentação analisada pela Assessoria
Jurídica. Considerando que mantém como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Felipe Moreno
Souza Martins; 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 Aditivo nº16 Consolidado, registrado na JUCERN em
12/04/16, encaminhado no Protocolo nº 1679886/2017, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcrito são: Serviços técnicos de engenharia tais como: Revestimento interno de
tubulações com liner expandido e coating, incluindo o projeto, fabricação e montagem, instalação e
testes de pressão, condicionamento, partida, pré-operação e confecção de desenhos conforme
construído; Revestimento interno em dutos de aço com introdução de tubo de polietileno anti
corrosivo, em área de produção do petróleo; Projeto fabricação e montagem de tubulações de aço;
Instalação de revestimento interno por fases de serviços, soldagem, pintura, revestimento externo,
teste pneumático, teste hidrostático, ensaio não destrutivos, resistência do concreto à perfeita
execução dos serviços. Serviço de tempera, cementaçao e tratamento térmico do aço, serviços de
usinagem, galvanotecnica e solda; Instalação, reparação e manutenção de maquinas e equipamentos
para prospecção e extração de petróleo; Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras para aquecimento central; Manutenção e reparação de bombas e carneiros hidráulicos;
Edificações Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de terrenos Perfurações e execução
de fundações destinadas à construção civil Sondagens destinadas à construção civil Terraplenagem e

ANEXO DA DECISÃO CEEMM-SE, Nº 013/2018
movimentação de terra; Obras viárias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Grandes estruturas e obras de arte Obras de urbanização e paisagismo Montagem e desmontagem de
estruturas metálicas e andaimes; Obras marítimas e fluviais Obras de irrigação Construção de redes de
água de esgoto Construção de redes de transportes por dutos Perfuração e construção de poços de
águas Obras de engenharia civil Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica Construção e
manutenção de estações e redes de telefonia e comunicação Consultoria em questões de
sustentabilidade do meio ambiente Instalação e manutenção elétrica em edificações, inclusive
elevadores, escadas, esteiras rolantes e antenas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de
sistemas de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de equipamentos para
orientação a navegação marítima fluvial e lacustre Tratamento acústico e térmico Instalação de
anúncios Aluguel de máquinas e equipamentos de construção e demolição com operários Treinamento
em desenvolvimento profissional e gerencial Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas Pesquisas de mercado e de opinião pública
Assessoria às atividades agrícolas e pecuárias Atividades de assessoria em gestão empresarial Serviços
técnicos de arquitetura Serviços técnicos de cartografia, topografia e geodésia Atividades de prospecção
geológica Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade Agencias de publicidade e
propaganda Agenciamento e locação de espaços publicitários Seleção e agenciamento de mão de obra
Locação de mão de cobra Atividade de limpeza em imóveis Atividades de imunização e controle de
pragas urbanas Serviços de organização de festas e eventos Representantes comerciais e agentes do
comercio de mercadorias de tinta e tubo de polietileno, importação e exportação de tinta e tubo de
polietileno 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: Serviços técnicos de engenharia tais como:
Revestimento interno de tubulações com liner expandido e coating, incluindo o projeto, fabricação e
montagem, instalação e testes de pressão, condicionamento, partida, pré-operação e confecção de
desenhos conforme construído; Revestimento interno em dutos de aço com introdução de tubo de
polietileno anti corrosivo, em área de produção do petróleo; Projeto fabricação e montagem de
tubulações de aço; Instalação de revestimento interno por fases de serviços, soldagem, pintura,
revestimento externo, teste pneumático, teste hidrostático, ensaio não destrutivos, resistência do
concreto à perfeita execução dos serviços. Serviço de tempera, cementaçao e tratamento térmico do
aço, serviços de usinagem, galvanotecnica e solda; Instalação, reparação e manutenção de maquinas e
equipamentos para prospecção e extração de petróleo; Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; Manutenção e reparação de bombas e
carneiros hidráulicos; Montagem e desmontagem de estruturas metálicas e andaimes; Instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de gás;
Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio; Aluguel de máquinas e equipamentos de
construção e demolição com operários Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº
SE20180107517 que está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO

PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.

28.

1690656/2017
Registro

MECTECH ENGENHARIA LTDA - ME solicita seu registro junto a este Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Mecânico Fellipe Silva Vasconcelos (sócio) e para compor o quadro técnico o
Engenheiro Mecânico Thiago Resende Cruz 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 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 I Alteração e
Consolidação Contratual, apresentada registrada na JUCESE em 31/08/2017 sob nº 20170229009, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA; ATIVIDADES TÉCNICAS
RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS
DE URBANIZAÇÃO,RUAS,PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO E REPAROS DE TANQUES,
RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
MOTRIZES NÃO ELÉTRICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E
PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS,
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APARELHOS, E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ELÉTRICOS
PARA ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A
INDÚSTRIA TÊXTIL, DO VESTUÁRIO, DO COURO E CALÇADOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
MÁQUINAS E APARELHOS PARA INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO E ARTEFATOS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE PLÁSTICO;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 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 ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA;
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MANUTENÇÃO E REPAROS DE TANQUES,
RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
GERADORES, TRANSFORMADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E
MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO ELÉTRICAS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; 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 INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER,
CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ELÉTRICOS PARA ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, DO
VESTUÁRIO, DO COURO E CALÇADOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA
INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO E ARTEFATOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE PLÁSTICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. Considerando que a requerente encaminha
as ART de nº SE20170104848 e SE20180109853, dos profissionais Fellipe Silva Vasconcelos (sócio) e
Thiago Resende Cruz, respectivamente, estão devidamente preenchidas. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO
DO REGISTRO.

29.

30.

1693103/2018
Indicação para
responsável técnico

1689478/2017
Registro

METALURGICA OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME em atendimento ao art. 8º inciso II da
Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico e Engenheiro
de Segurança do Trabalho Nino Porto Neto. 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 2ª Alteração Contratual, registrado na JUCESE em 26/08/2014, com registro
nº 20140171347, datada de 19/08/2014, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcrito são: “Fabricação de reboques e semi reboques exceto para caminhões; Exploração de
fabricação de esquadrias de metal; Montagem de esquadrias metálicas (de fabricação própria) Serviço
de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos;” 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 reboques e semi reboques exceto para caminhões; Exploração de
fabricação de esquadrias de metal; Montagem de esquadrias metálicas(de fabricação própria) Serviço
de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos” Considerando que a requerente
indica um profissional que é responsável técnico da empresa, METASE - METALURGICA SERGIPANA
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 SE20180110622 que está devidamente preenchida. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO.
RR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Mecânico Jurandy Silva Costa Junior. 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 e Consolidação
Contratual N° 02, apresentada, datada em 02/08/2017 e registrada na JUCEB em 11/08/2017 sob nº
97687639, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de embarcações
sem tripulação, exceto para fins recreativos; Manutenção e reparação de máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinas, ferramenta; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas
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temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obra. 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:
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas, ferramenta;
Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
Considerando que a ART de nº SE20170103214 está devidamente preenchida. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

Relator: EVERSON FERREIRA BATISTA


Nº

31.

Protocolo

Parecer

1693134/2018

SINCAL SOCIEDADE INSTALADORA CAIÇARA LTDA solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Mecânico Fernando Rommel De Jesus Silva. 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
20ª Alteração e Consolidação Contratual, apresentada, datada em 02/12/2013 e registrada na JUCESP
em 11/12/2013 sob nº 469049/13-3 as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: SERVIÇOS TÉCNICOS COM ESCALADOR, DE ISOLAMENTO TERMICO DE MÉDIA E ALTA
TEMPERATURA, DE PINTURAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RERSIDENCIAIS; ALPINISMO INDUSTRIAL;
SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO; MANUTENÇÃO DE PINTURA NAVAL EM GERAL, DE MAQUINAS, DE
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS COM OU SEM OPERADOR, REFORMAS E CONSTRUÇOES EM GERAL;
LOCAÇAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS; LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS; 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 TÉCNICOS COM ESCALADOR, DE ISOLAMENTO TERMICO
DE MÉDIA E ALTA TEMPERATURA, DE PINTURAS INDUSTRIAIS; ALPINISMO INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE
HIDROJATEAMENTO; MANUTENÇÃO DE PINTURA NAVAL EM GERAL, DE MAQUINAS, DE
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS COM OU SEM OPERADOR, Considerando que a ART de nº
SE20180110829 está devidamente preenchida. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

Registro

