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Reunião
Decisão da Câmara
Especializada

Ordinária

Nº 234

CEEMM/SE nº 029/2018
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, dada pela Decisão n° 031/2018-CEEMM, 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 e Everson Ferreira Batista. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 24 de abril de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR

ANEXO DA DECISÃO CEEMM-SE, Nº 029/2018
5.1.2. Relação 02 - Homologação de Processos - Pessoa Jurídica: Registro, indicação do responsável\quadro técnico e alteração de
dados cadastrais. (10)

Nº

Relator: Caio Francisco da Silva Santana
Protocolo

18.

1691634/2018
Registro

19.

1692562/2018
Alteração do
objetivo social e
indicação do resp.
técnico (DUPLA
RESP.)

20.

1693336/2018
Indicação do
responsável técnico

Parecer

EMPLANOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA – ME solicita registro neste Conselho e indica
como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Marcio Elvecio de Almeida (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 a I
Alteração Contratual, apresentada, datada em 18/02/2013, as atividades constantes no objetivo social
da empresa, aqui transcritas são: Fabricação de artefatos de materiais plásticos e acessórios para usos
industriais; Fabricação de ferramentas; Fabricação máquinas-ferramentas, peças e acessórios;
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico (prestação de serviço).
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: Fabricação de ferramentas;
Fabricação máquinas-ferramentas, peças e acessórios; Manutenção e reparação de máquinas e
aparelhos para a indústria do plástico (prestação de serviço). Considerando que a ART de nº
SE20180111654 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
MF SOLUCOES EM TELEMETRIA LTDA EPP, apresenta a VIII Alteração Contratual solicitando alteração
do seu objetivo social, e em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA indica
como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Silvio Vaccari Junior e anexa à documentação
analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando que mantém como responsável técnico o Engenheiro
Civil Fernanda Ley Souza Figueiredo; 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 VIII Alteração Contratual Consolidada,
registrado na JUCESE em 28/12/2017, com registro nº 20170460665, datada de 18/12/2017, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito são: “Outras atividades de
telecomunicações não especificadas anteriormente; Atividades de comunicações por telemetria;
Instalações hidráulicas, sanitária e de gás; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comércio
atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio
atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso
comercial; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças;
Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários; Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Manutenção e reparação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Instalação e manutenção elétrica;
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Atividades de limpeza.” 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 e Mecânica , são: “Instalações hidráulicas, sanitária e de gás; Medição de consumo de gás e água;
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Manutenção
e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
Atividades de limpeza.” Considerando que a requerente indica um profissional que é responsável
técnico da empresa, ROSEVALDO MARCELINO SANTOS - 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 SE20180105573 que está devidamente
preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL E INDICAÇÃO DO
RESP. TÉCNICO
RODOSERGIPE INDÚSTRIA, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA em atendimento ao art. 8º inciso II da
Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Helder Silveira
Costa de Oliveira 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
13ª Alteração Contratual, apresentada no protocolo nº 1686379/2017, registrado na JUCESE em
23/06/2017 sob nº 20170086232, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: Comercio varejista de pneumáticos e câmaras de ar Fabricação de carrocerias para
caminhões Transporte rodoviário de carga Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
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21.

1694258/2018
Registro

automotores Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores Serviços de
manutenção montagem de calibrados em ônibus e caminhões Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos automotores Serviços de reboque de veículos Locação de reboques e semireboques Comercio atacadista de reboques e semi-reboques Instalação de maquinas e equipamentos
industrial 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: Fabricação de carrocerias para
caminhões Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores Serviços de
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores Serviços de manutenção montagem de
calibrados em ônibus e caminhões Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de reboque de veículos Instalação de maquinas e equipamentos industrial Considerando que a
requerente indica um profissional que é responsável técnico da empresa, MJ SERVICOS ELETRICOS LTDA
e RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 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 ART de nº SE20180111629 está devidamente preenchida. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO.
VAPORENGE INDUSTRIA E COMERCIO 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.
Considerando que indica para responsável técnico o Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança
do Trabalho Darlo Evaristo dos Santos. Considerando que o profissional possui atribuições compatíveis
para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas
formações. Considerando a 14ª Alteração contratual, consolidada, apresentada, datada de 14/02/2012
registrado na JUCEG, em 08/03/2012 sob nº: 52120337614, as atividades constantes no objetivo social
da empresa aqui transcrito são: Industrialização e comercialização de vapor, materiais, peças,
equipamentos que geram ou utilizam vapor, ar comprimido, ar condicionado, água fria, água gelada,
água quente, óleo combustível para caldeira e afins. Bem como a prestação de serviços de instalação,
montagem e manutenção em equipamentos e máquinas que geram e utilizam vapor, ar comprimido, ar
condicionado, água fria, água gelada, água gelada, óleo combustível para caldeira, refrigeração e outras
atividades industriais e afins, incorporações e edificações. Prestação de serviços de inovação e
tecnologia em meio ambiente: adequação às normas ambientais (Adequação à legislação ambiental;
SGA-Sistema de Gestão Ambiental; Produção Mais Limpa; Tratamento de resíduos sólidos; Tratamento
de efluentes; outros). Prestação de serviços em inovação e tecnologia industrial básica: processos de
produção, adequação de conformidade de sistemas de qualidade e/ou integrados visando certificação,
normalização; Logística; Layout: Programa Controle da Produção - PCP, Programa de Alavancagem
Tecnológica - PAT. Prestação de serviços em inovação e tecnologia em sistemas agroindustriais, projeto
de viabilidade técnica, econômica e financeira e desenvolvimento de novos produtos e processos: que
apresentem inovação e oportunidade mercadológica, " Prestação de serviços em inovação e tecnologia
em engenharia mecânica e de segurança: inspeção de segurança de vasos sob pressão te caldeiras,
calibração de válvulas de segura e alívio, manutenção de purgadores, válvulas industriais e caldeiras,
instalações e montagens industriais e de caldeiras. Metrologia: testes, ensaios e calibração de
instrumentos e válvulas. Prestação de serviço em inovação e tecnologia em saúde e segurança do
trabalho: mapeamento de riscos; adoção de práticas de Saúde e Segurança no Trabalho - SST;
adequação às normas de segurança. Prestação de serviço em inovação e tecnologia em eficiência
energética: uso racional e inteligente da energia (Iuminotécnica; correção do fator de potência; análise
tarifária; análise de readequação de circuitos elétricos; redução de perdas de calor em equipamentos e
tubulações; adequação de isolamento térmico), além da análise do custo do vapor e medições de
eficiência técnica e econômica da caldeira geradora de vapor saturado e superaquecido. 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: Industrialização e comercialização de vapor, materiais, peças, equipamentos que geram ou utilizam
vapor, ar comprimido, ar condicionado, água fria, água gelada, água quente, óleo combustível para
caldeira e afins. Bem como a prestação de serviços de instalação, montagem e manutenção em
equipamentos e máquinas que geram e utilizam vapor, ar comprimido, ar condicionado, água fria, água
gelada, água gelada, óleo combustível para caldeira, refrigeração e outras atividades industriais e afins,
incorporações e edificações. Prestação de serviços em inovação e tecnologia em engenharia mecânica e
de segurança: inspeção de segurança de vasos sob pressão te caldeiras, calibração de válvulas de segura
e alívio, manutenção de purgadores, válvulas industriais e caldeiras, instalações e montagens industriais
e de caldeiras. Metrologia: testes, ensaios e calibração de instrumentos e válvulas. Prestação de serviço
em inovação e tecnologia em saúde e segurança do trabalho: mapeamento de riscos; adoção de práticas
de Saúde e Segurança no Trabalho - SST; adequação às normas de segurança. Considerando que a
Requerente encaminha a ART de nº SE20180114909 está devidamente preenchida. VOTO: PELA
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HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.


Nº

Relator: Everson Ferreira Batista
Protocolo

22.

1694341/2018
Alteração de
Razão Social e
diretoria e
indicação do
responsável
técnico

23.

1690227/2017
Registro

24.

1693867/2018
Alteração de razão
social e diretoria e
indicação do resp.
técnico.

Parecer

CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME solicita Alteração de Razão Social e
diretoria e indicação do Engenheira Mecânica HEYTELL WHITNEY DE SOUZA SILVERIO como
responsável técnico. Considerando que a firma receberá a denominação de CARECAAUTOCAR CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA; considerando que quanto à alteração de diretoria retira-se da sociedade os sócios
Jose Maria das Graças Melo Coelho e Natanael Vieira Leite e entra os novos sócios Natanael Nascimento
Leite e Flavio Aguiar Batista, passando a diretoria a ser composta pelos sócios Natanael Nascimento
Leite e Flavio Aguiar Batista. Considerando a 5ª Alteração Contratual, registrada na JUCESE em
14/03/2018, sob nº 20180110845 o objetivo social da empresa aqui transcrito é: Serviços de lavagem,
lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de
veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de
borracharia para veículos automotores; Bares e outros estabelecimentos especializados em servir
bebidas; Manutenção e reparação de motocicleta e motonetas; Serviço de transporte de passageiros –
locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Comercio, a varejo, de
peças e acessórios novos para veículos automotores; Comercio, a varejo, de peças e acessórios para
motocicletas e motonetas; Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Serviços de reboque de
veículos. 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: Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores; Manutenção e reparação de motocicleta e motonetas;
considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20180115132 que está devidamente
preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E DIRETORIA E
INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELEVADORES VILLARTA LTDA solicita registro neste Conselho, para tanto anexa à documentação exigida
no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica. Indica responsável técnico
o Engenheiro Mecânico Jomar Miguel Alegre Cardoso (sócio). O profissional possui atribuições
compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os
limites de suas formações. Considerando a 33ª Alteração contratual apresentado, datado de
15/04/2016 registrado na JUCESP, as atividades constantes no objetivo social da empresa aqui
transcrito são: Comercio de elevadores, escadas rolantes, peças e acessórios, bem como a prestação de
serviços e instalação, reparação, manutenção preventiva e corretiva e conservação de elevadores e
escadas rolantes. 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: “Prestação de serviços e instalação, reparação,
manutenção preventiva e corretiva e conservação de elevadores e escadas rolantes”. Considerando que
a Requerente encaminha a ART de nº SE20180113556 está devidamente preenchida. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
GAS CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA solicita Alteração de Razão Social e diretoria e indicação do
Engenheiro Mecânico Fernando Ferreira de Carvalho como responsável técnico. Considerando que a
firma receberá a denominação de FLEX SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; considerando que
quanto à alteração de diretoria retira-se da sociedade o sócio JOSE MAURICIO MONTEIRO
VASCONCELOS e entra o novo sócio SONIA CRISTINA FARIAS COSTA, passando a diretoria a ser
composta pelos sócios WASHINGTON DOS SANTOS COSTA e SONIA CRISTINA FARIAS COSTA.
Considerando a 6ª Alteração Contratual, registrada na JUCESE em 30/01/2013, sob nº 20130057444 o
objetivo social da empresa aqui transcrito é: Comercio varejista de kits de gás natural para veículos
automotores; Serviços de conversão de kits para veículos automotores; Locação de automóveis sem
motorista; Locação de automóveis com motorista; Locação de escavadoras para construção sem
operador; 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
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25.

1693790/2018
Indicação para
quadro técnico

26.

1693333/2018
Indicação do resp.
técnico (DUPLA
RESP.)

27.

1693236/2018
Registro

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 de conversão de kits para
veículos automotores; considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20180115975 que está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E
DIRETORIA E INDICAÇÃO DO RESP. TÉCNICO.
KEMPETRO ENGENHARIA LTDA indica para o quadro técnico o Engenheiro Mecânico Nilton Lucio
Fernandes da Silva. 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 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 no protocolo nº 1691250/2018, 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 SE20180114957 está devidamente preenchida. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA QUADRO TECNICO.
RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução
336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Helder Silveira Costa de
Oliveira e, para tanto, anexa a documentação a ser analisada pelas Assessorias Jurídica e Técnica.
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 11ª Alteração do Contrato Social registrado na JUCESE em 22/03/2011 sob
nº 20110080920, encaminhada no protocolo nº 41718/13, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: “Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões;
Fabricação de peças e acessórios para carrocerias de veículos automotores; Instalação de maquinas e
equipamentos Industriais; Transporte rodoviário de carga intermunicipal e interestadual; 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 cabines, carrocerias e reboques para caminhões; Fabricação de peças e
acessórios para carrocerias de veículos automotores; Instalação de maquinas e equipamentos
Industriais” Considerando que a requerente indica um profissional que é responsável técnico da
empresa, MJ SERVICOS ELETRICOS LTDA, 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 ART de nº SE20180111629 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO
RESPONSAVEL TECNICO.
SPIG – TORRES DE RESFRIAMENTO LTDA solicita registro neste Conselho, para tanto anexa à
documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica.
Considerando que indica como responsáveis técnicos os Engenheiros Mecânicos Fabricio Casarin e
Daniel Gustavo Bessa. Considerando que os profissionais possuem atribuições compatíveis para
executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas
formações. Considerando a 6ª Alteração contratual, consolidada, apresentada, datada de 19/07/2016
registrado na JUCESP, em 28/07/2016, as atividades constantes no objetivo social da empresa aqui
transcrito são: A. A elaboração de projetos, construção, montagem e instalação, comercialização,
importação, exportação de partes e peças de máquinas e equipamentos para torres de resfriamento de
água para diversos usos na indústria e a instalação e manutenção de sistemas centrais de refrigeração e
de condensadores resfriados por ar; B. A execução e desempenho de todos os tipos de mandatos,
incumbências, consignações, relações comerciais e gerenciamento; e C. A participação em outras
sociedades ou empreendimentos como sócia, quotista, membro ou associada 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
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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: A. A elaboração de projetos, construção, montagem e instalação, de partes e peças de máquinas e
equipamentos para torres de resfriamento de água para diversos usos na indústria e a instalação e
manutenção de sistemas centrais de refrigeração e de condensadores resfriados por ar; Considerando
que a Requerente encaminha as ARTs de nº SE20180110951 e SE20180116011 dos profissionais Fabricio
Casarin e Daniel Gustavo Bessa, respectivamente, estão devidamente preenchida. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

