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Reunião
Decisão da Câmara
Especializada

Ordinária

Nº 235

CEEMM/SE nº 033/2018
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, 22 de maio de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR
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5.1.2. Relação 02 - Homologação de Processos - Pessoa Jurídica: Registro,
indicação do responsável\quadro técnico e alteração de dados cadastrais. (16)

 Relator: CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA
Ordem de
PAUTA

Nº

Protocolo

1694458/2018
15.

Alteração de razão

1695022/2018
16.

Indicação do
responsável técnico
(TRIPLA RESP.)

Parecer

TECHNOLOGIE ENGENHARIA LTDA e solicita alteração de razão social junto a este Conselho.
Considerando que a sociedade girará sob a denominação social de MAC FACILITIES E MANUTENÇÃO
LTDA. -Alteração de Diretoria: Retiram-se da sociedade os sócios VALDENIR MARTINS ALVES e
FERNANDO CESAR DA MOTA BELO e entra o novo sócio RONALD ROCHA DA SILVA, passando a
diretoria a ser composta pelos sócios RAIMUNDO DUNEZEU ROCHA DA SILVA e RONALD ROCHA DA
SILVA Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos os engenheiros mecânicos
Sormani Ferraz Teixeira e Raimundo Dunezeu Rocha Da Silva que possuem atribuições para executar
as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua formação. Considerando o a
alteração contratual n°15, apresentada, registrada na JUCEB em 06/11/2017, as atividades constantes
no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Instalação e manutenção de centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração, obras complementares de engenharia civil, comercio
varejista de materiais destinados a construção civil, serviços de engenharia, aluguel de máquinas e
equipamentos para escritório, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de
ferragens e ferramentas,comercio varejista de material. elétrico, fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros, locação de mão de obra temporária, seleção e agenciamento de mão de
obra, reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer
natureza já existentes limpeza em prédios e domicílios, Considerando o disposto no art. 13 da
Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na área da Engenharia mecânica, são:
“Instalação e manutenção de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, serviços de
engenharia”. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO.
TECMETRA SERVIÇOS EIRELI em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA
indica como responsável técnico o Engenheiro de Operação Mecânica Silvio Vaccari Junior e anexa à
documentação analisada pela Assessoria Jurídica. 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 o Ato Constitutivo, apresentado,
datado de 12/03/2018, registrado na JUCESE em 14/03/2018 sob nº 28600060164, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito são: “OUTRAS ATIVIDADES DE
TELECOMUNICAÇÕES; ATIVIDADES DE COMUNICAÇÕES POR TELEMETRIA; INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS;
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICAÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E
DOMÉSTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS;
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS; COMERCIO
ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE MAQUINAS 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 de Operação Mecânica, são: INSTALAÇÕES DE GÁS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO; Considerando que a requerente indica um profissional que é responsável técnico da
empresa, Rosevaldo Marcelino Santos – ME e Reboques Confiança 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
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firma individual”.. Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20180118532 que está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO TESPONSAVEL TECNICO.

1694566/2018
17.

Indicação do
responsável técnico
(DUPLA RESP.)

1695119/2018
18.

Indicação do
responsável técnico
(DUPLA RESP.)

1693997/2018
19.

Indicação para
quadro técnico
(DUPLA RESP.)

REBOQUES CONFIANÇA LTDA indica como responsável técnico o Engenheiro de Operação – Mecânica
Silvio Vaccari Junior 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 sua formação; Considerando o Contrato de Constituição de Sociedade
Empresaria Ltda, apresentado no Protocolo de nº 1653140/2014, datado em 01/12/2011, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos automotores; Fabricação de produtos diversos não especificados
anteriormente; Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores. 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 Operação – Mecânica, são:
Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
Considerando que a ART de nº SE20180115236 está devidamente preenchida, o boleto foi liberado
para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Rosevaldo Marcelino Santos
- Me, localizada em Aracaju, 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 DO TESPONSAVEL
TECNICO.
RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME em atendimento ao art. 8º inciso II da
Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Ricardo
Carvalho de Almeida 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
o 3° Aditivo ao Contrato Social registrado na JUCESE em 19/01/2016 sob nº 20160038537,
encaminhado no protocolo: 1682989/2017, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
aqui transcritas são: “Representante comercial e agente do comercio de comercio em geral. Instalação
e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado (ventilação e refrigeração). Reparação e
manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico. Comercio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio atacadista de
equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.” 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:
“Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado (ventilação e refrigeração).
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico.”
Considerando que a requerente indica um profissional que faz parte do quadro técnico da empresa
IVL Inspeção Veicular Ltda - 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 SE20180117015 está devidamente
preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO TESPONSAVEL TECNICO.
KEMPETRO ENGENHARIA LTDA indica para o quadro técnico o Engenheiro Mecânico Valdernei Alves
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
responsáveis técnicos os Engenheiros Mecânico Leonardo Barbosa da Silveira e Nilton Lucio Fernandes
da Silva e o Engenheiro Civil e Técnico em Edificações Lúcio Wagner Saturno Silva. Considerando que
os responsáveis técnicos possuem 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 e Civil, são: “Prestação de serviços técnicos de engenharia,
compreendendo projetos, consultoria, estudo de viabilidade, planejamento, pesquisas, organização,
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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 SE20180115524 está devidamente
preenchida, o boleto foi liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de
pagamento pela GRC; Considerando que o profissional é responsável técnico da empresa NORDESTE
REFRIGERACAO 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”. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA QUADRO TECNICO.

1694690/2018
20.

Indicação do
responsável técnico

1695530/2018
21.

Registro

IVL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – ME indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Hildo
Batista Moreira junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsáveis
técnicos os Técnicos em Mecânica Thiago Oliveira da Costa, Magno Hora dos Santos e Rafael
Albuquerque Santos, e o Engenheiro Mecânico Ricardo Carvalho de Almeida; 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 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 SE20180117845 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA
INDICAÇÃO DO TESPONSAVEL TECNICO.
GH ENGENHARIA DO AÇO 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 para responsável técnico o Engenheiro Mecânico HELDER SILVEIRA COSTA DE OLIVEIRA
(sócio); Considerando que o profissional possui atribuições compatíveis para executar as atividades,
constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações. Conforme o
Contrato Social, datado de 27/02/2018, registrado na JUCESE em 10/04/2018, sob nº 28200659140, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito, são: “Serviços de engenharia,
Montagem e instalações de tubulações industriais, Montagem de estruturas metálicas, Obras de
montagem industrial, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias,
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. 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 engenharia, Montagem e instalações de tubulações industriais, Montagem de estruturas
metálicas, Obras de montagem industrial, Montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporárias;” Considerando que o profissional é responsável técnico da empresa
RODOSERGIPE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
LTDA e da MJ SERVICOS ELETRICOS 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 SE20180118410 que está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

