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Reunião
Decisão da Câmara
Especializada

Ordinária

Nº 236

CEEMM/SE nº 035/2018
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 Wilson Linhares dos Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 24 de julho 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. (28)


Relator: CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA
Nº

Protocolo

1694242/2018
28.

Registro

1697401/2018
29.

Indicação do
responsável técnico

Parecer

ASPRO SERVICOS EM GNV 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 para
responsável técnico o Engenheiro Mecânico Alcimar Dantas de Araújo. 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 17° Alteração e Consolidação
do Contrato Social apresentado, datado de 21/12/2017 as atividades constantes no objetivo social da
empresa aqui transcrito são: a sociedade tem por objetivo dedicar-se, por conta própria ou de
terceiros (i), à comercialização, importação, exportação, recondicionamento, acondicionamento,
pintura, beneficiamento, e congêneres, conserto e aluguel de cilindros, máquinas, equipamentos,
aparelhos, peças, acessórios e demais produtos utilizados nas atividades relacionadas com postos de
combustíveis e geradores de energia; (ii) à instalação e montagem na área civil de cilindros, aparelhos
máquinas e equipamentos de uso na atividade de postos de combustíveis; (iii) a prestação de serviços
de assistência técnica, manutenção e consultoria técnica, instalação de sistemas de abastecimento e
processos em postos de combustíveis e bases de gás natural, (iv) à manutenção predial, elétrica, de
ares condicionados, equipamentos de refrigeração, reforma visual de fachadas e outros serviços em
postos de combustíveis e prédios em geral; (v) à execução por administração, empreitada ou subempreitada de postos de combustíveis; (vi) à engenharia consultiva em projetos ligados às atividades
de postos de combustíveis e bases de compressão, vistorias, perícias, análises, laudos e exames
técnicos de cilindros, aparelhos, máquinas, equipamentos e demais produtos utilizados nas referidas
atividades, inclusive serviços auxiliares ou complementares compatíveis com o ramo de postos de
combustíveis; e (vii) participação no capital social de outras sociedades. 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: “a sociedade tem por objetivo dedicar-se, por conta própria ou de terceiros (i), à
recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, e congêneres, conserto de cilindros,
máquinas, equipamentos, aparelhos, peças, acessórios e demais produtos utilizados nas atividades
relacionadas com postos de combustíveis e geradores de energia; (ii) à instalação e montagem na área
civil de cilindros, aparelhos máquinas e equipamentos de uso na atividade de postos de combustíveis;
(iii) a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e consultoria técnica, instalação de
sistemas de abastecimento e processos em postos de combustíveis e bases de gás natural, (iv) à
manutenção de ares condicionados, equipamentos de refrigeração, e outros serviços em postos de
combustíveis e prédios em geral; (vi) à engenharia consultiva em projetos ligados às atividades de
postos de combustíveis e bases de compressão, vistorias, perícias, análises, laudos e exames técnicos
de cilindros, aparelhos, máquinas, equipamentos e demais produtos utilizados nas referidas
atividades, inclusive serviços auxiliares ou complementares compatíveis com o ramo de postos de
combustíveis;”. Considerando que a requerente encaminha a ART de nº SE20180113074 que está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
Assistecmar - Assistência Técnica e Manutenção em Ar-Condicionado Ltda – ME indica como
responsável técnico o Engenheiro Mecânico Jurandi Boto Pinheiro e anexa à documentação
analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando que mantém como responsável técnico o Técnico Em
Eletrotécnica Clelio Luiz De Oliveira Baptista 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 disposto no art. 13 da
Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito
são: Instalação e manutenção elétrica; manutenção e reparação de maquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; comércio varejista especializado de peças e
acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico; Considerando o art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia
Mecânica e na parte do Técnico em Eletrotécnica, são: Instalação e manutenção elétrica; manutenção
e reparação de maquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
Considerando que o profissional indicado e responsável técnico das firmas Geiza Gas Ltda Me
localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais e G E Extintores Do Nordeste Ltda
– Me localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais e que a CEEMM em reunião
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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 SE20180125718 está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO.

1696051/2018
30.

Registro

1695670/2018
31.

Registro

1693773/2018
32.

Indicação para
quadro técnico.

BRASIL LAU-RENT - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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 Rodrigo Alves de Andrade Cruz. 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 Alteração Contratual Consolidada apresentada, datado de
08/05/2017, registrado na JUCESP sob nº 315.288/17-6, as atividades constantes no objetivo social da
empresa aqui transcrito são: “A locação de máquinas, veículos e equipamentos sem operador; O
comércio a varejo de peças e acessórios para veículos automotores; A prestação de serviços de
manutenção de máquinas, veículos e equipamentos; Serviços de operação de equipamentos para
transporte e elevação de cargas para uso em obras; A prestação de serviços de engenharia civil e de
montagem de instalações industriais; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; A participação em outras empresas como
acionista ou quotista.” 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: “A locação de máquinas, veículos e
equipamentos sem operador; A prestação de serviços de manutenção de máquinas, veículos e
equipamentos; Serviços de operação de equipamentos para transporte e elevação de cargas para uso
em obras; A prestação de serviços de engenharia civil e de montagem de instalações industriais;”
Considerando que a requerente encaminha a ART de nº SE20180123361 que está devidamente
preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
CALDAS SERVICE 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
responsável técnico o Engenheiro Mecânico Melquizedeque Correia Caldas (sócio). 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 Alteração Contratual
apresentado, datado de 22/01/2012, registrado na JUCESE em 10/04/2012 sob nº 971830087, as
atividades constantes no objetivo social da empresa aqui transcrito são: “Comercio varejista, serviços,
locação de equipamentos e materiais de: Refrigeração industrial, comercial e domestico, elétricos e
eletrônicos, construção civil, informática e suprimentos, médicos, odontológicos, laboratórios,
oftalmológicos, instrumentais, corte e costura, balanças, áudio visuais, telecomunicações, escritório e
limpeza, utensílios domésticos, copa e cozinha, eletrodomésticos, fardamentos, segurança,
ferramentas, veículos, marítimos, terrestres e aéreos, artigos funerários, paisagismos, plantas,
embalagens, moveis pra escritórios, domésticos, hospitalares e escolares, colchoes, cama mesa e
banho, gêneros alimentícios, ração animal, bebidas alcoólica e não alcoólica em geral, esportivo,
buffet, lavanderia, transporte de pessoal e cargas marítimo, terrestre e aéreo, serviço de moto-boy,
combustíveis e derivados de petróleo, Gás GLP, gases, digitalização de documentos, gráfica, limpeza e
conservação, oficina mecânica, chaparia, pintura, elétrica e eletrônica para veículos em geral,
autopeças para veículos e acessórios, pneus, forro, divisórias, serralheria, bar restaurante e
lanchonete, brinquedos, coleta de lixo e limpeza urbana, maquinas e equipamentos, agrícolas.”
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: Refrigeração industrial, comercial e
domestico, balanças, oficina mecânica, chaparia, pintura, serralheria, maquinas e equipamentos,
agrícolas.” Considerando que a requerente encaminha a ART de nº SE20180118888 que está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
EQS ENGENHARIA LTDA indica para seu quadro técnico o Engenheiro Mecânico Paulo Roberto Alves
de Santana junto a este Conselho. 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 Engenheiro Eletricista Carlos Gonzaga Aragão,
Engenheiro Mecânico Valton Luiz Aragão, e no seu quadro técnico os Engenheiro Civil Francisco Fabio
Santos de Araújo e Engenheiro Eletricista Ludgero Horácio de Oliveira; Considerando que os
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responsáveis técnicos possuem atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas
pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de suas formações;
Considerando 35ª Alteração contratual consolidada apresentada no protocolo 1691191/2018, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Serviços de engenharia
(elétrica, civil, mecânica, química e sanitária);projeto, instalação, supervisão, operação e manutenção
de equipamentos de automação, informática, telecomunicação, em sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços em sistemas de energia; serviços em circuito
fechado de TV(CFTV) e de detecção metal; serviço de limpeza, copa, asseio, conservação e
manutenção predial; locação de mão de obra especializada; comércio varejista em equipamentos de
informática e telecomunicação; locação/operação de infra estrutura nas áreas de eletrônica, elétrica,
telecomunicações, informática e mecânica; geração de energia. 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 Engenheira
Elétrica e Mecânica são: Serviços de engenharia; projeto, instalação, supervisão, operação e
manutenção de equipamentos de automação, informática, telecomunicação, em sistemas centrais de
ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços em sistemas de energia; serviços em circuito
fechado de TV(CFTV) e de detecção metal; operação de infra estrutura nas áreas de eletrônica,
elétrica, telecomunicações, informática e mecânica; geração de energia. Considerando que a ART de
nº SE20180120624 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO
PARA O QUADRO TECNICO.

1695402/2018
33.

Indicação para
quadro técnico.

HM Distribuidora Comercio e Serviços Ltda - Me indica para o quadro técnico o Técnico em
Mecânica Jose Raymundo Santos de Menezes junto a este Conselho. 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 a Engenheira Civil Hellen dos
Santos Menezes; 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 6ª Alteração contratual consolidada apresentada no
protocolo 1656438/2015, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são:
comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comercio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comercio varejista especializado
de equipamentos par escritório; comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comercio
atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico; comercio atacadista de moveis e
artigos de colchoaria; comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
comercio atacadista de equipamentos de segurança de – uso industrial; comercio varejista de
ferragens e ferramentas; comercio varejista de formulários continuo para informática; comercio
varejista de persianas e cortinas; comercio varejista de instrumentos musicais e acessórios; comercio
atacadista de madeira para construção; comercio atacadista de produtos de alimentícios em geral;
comercio atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores; comercio atacadista de
artigos e equipamentos esportivos; comercio atacadista de ferragens e ferramentas; comercio
atacadista de maquinas e equipamentos para agricultura e de uso agropecuário; comercio atacadista
de acessórios e peças para maquinas industriais; comercio atacadista de maquinas de terraplenagens;
comercio atacadista de artigos de armarinho e aviamentos; comercio atacadista de filmes para foto e
cine; comercio atacadista de tapeçaria e persianas; comercio atacadista de fertilizantes; comercio
atacadista de equipamentos para irrigação; comercio atacadista de maquinas e aparelhos e
equipamentos elétricos e de uso pessoal; comercio atacadista de produtos agropecuários em geral;
comercio atacadista de lubrificantes automotivos; comercio atacadista de maquinas e equipamentos
agrícolas e de bombas; comercio atacadista de carneiros hidráulicos e compressores; comercio
atacadista de papelaria; comercio atacadista de telefones, inter comunicadores; comercio atacadista
de computadores, impressoras, peças e equipamentos de informática; comercio atacadista de
equipamentos de laboratório, peças e acessórios; execução de serviço de reforma; comercio
atacadista de material de construção; comercio atacadista de material elétrico; 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”. Desta forma as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são: Execução de serviços e
Reforma;. Considerando que a ART de nº SE20180120055 está devidamente preenchida. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA O QUADRO TECNICO.
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1696139/2018
34.

Registro

1692351/2018
35.

Indicação para
quadro técnico.

J2M ENGENHARIA 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 e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Marcio Espírito Santo de Moraes (sócio); Considerando que o profissional indicado tem 2
titularidades e e fora contratado para o desempenho das atividades de Engenharia Mecânica
conforme declaração do profissional encaminha no protocolo 1697295/2018, vinculada ao protocolo
1696139/2018; Considerando que quanto a titularidade de Engenheiro de Segurança do Trabalho o
pleito deve ser analisado pela Comissão Especial de Engenharia de Segurança do Trabalho;
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 25/04/2018, registrado na JUCESE em 30/04/2018, sob nº 28200660369, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito, são: “Instalação e manutenção
de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de aparelho
de ar condicionado; Comércio varejista de peças para aparelho de ar condicionado; Instalação e
manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Obras de engenharia civil; 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:
“Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
Instalações de gás; Serviços de engenharia.” Considerando que o profissional é responsável técnico da
empresa MARCIO ESPIRITO SANTO DE MORAES – ME e S2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 SE20180120455 que está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
KERN - PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA em atendimento ao art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA
indica para o quadro técnico os Engenheiro Mecânico Jose Antonio da Silva Campos Galdi e o
Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenharia de Manutenção Marcos de
Avelar Brandão Macedo 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
Engenheiro Mecânico Pedro Fernandes Perim; 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 Conforme a 13ª Alteração Contratual apresentada,
registrada na JUCEMG em 24/01/2018 sob n° 6475292, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcrito, são: “Montagem de instalações industriais e estruturas metálicas; Serviços
de engenharia; Serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de
montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
Administração de obras; Serviços de construção civil, execução de obras por empreitada ou
subempreitada; Serviços de pintura; Serviços de limpeza; Obras de terraplenagem; Obras de
infraestruturas; Obras de acabamento da construção; Serviços de instalação de máquinas e
equipamentos industriais; Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
industriais/eletromecânicos; Serviços de instalação e manutenção de infraestrutura elétrica, controle
e automação; Serviços de usinagem, tornearia, solda e caldeiraria; Construção de edifícios; Obras de
fundação”. 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: “Montagem de
instalações industriais e estruturas metálicas; Serviços de engenharia; Serviços de desenhos técnicos
relacionados à engenharia; Serviços de montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obras; Administração de obras; Serviços de instalação de máquinas e
equipamentos industriais; Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
industriais/eletromecânicos; Serviços de usinagem, tornearia, solda e caldeiraria;”. Considerando que
a requerente encaminha as ARTs nº SE20180115394 e SE20180115017 dos profissionais Jose Antonio
da Silva Campos Galdi e Marcos de Avelar Brandão Macedo respectivamente, estão devidamente
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preenchidas. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA O QUADRO TECNICO.

1696241/2018
36.

Registro

1696998/2018
37.

38.
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1696451/2018

MAMMOET BRASIL GUINDASTES LTDA solicita seu registro junto a este Conselho, e em atendimento
ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando
que indica para responsável técnico o Engenheiro Mecânico e Técnico em Mecatrônica Renato
Garcia Cavalcanti. 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 24° Alteração e Consolidação do Contrato Social apresentado, datado de 10/11/2017
as atividades constantes no objetivo social da empresa aqui transcrito são: (a) Locação de guindastes e
pórticos, com ou sem operador, para transporte rodoviário de cargas convencionais, pesadas e
superdimensionadas; (b) Prestação de serviço, assessoria e consultoria no ramo de transporte de
carga em geral, de engenharia de içamento pesado e transporte multimodular; (c) Movimentação de
cargas, içamento e verticalização de cargas e equipamentos com utilização de guindastes e pórticos e
seus respectivos acessórios, com ou sem fornecimento de mão de obra; (d) Serviços de administração
e operação de armazéns para carga em geral, armazenagem de contêineres e equipamentos,
guindastes e afins, para veículos automotores de transporte; (e) Indústria de montagens de
equipamentos de transportes de cargas e guindastes; (f) Logística industrial com veículos, guindastes e
equipamentos especiais, bem como a prestação de serviço de reposição de peças e acessórios
necessários a manutenção desses veículos e equipamentos; (g) Exercer as atividades inerentes à
empresa brasileira de navegação de apoio marítimo, apoio portuário e longo curso, realizando para
tanto a operação, gerenciamento e afretamento de embarcações relacionadas com a navegação de
apoio marítimo, apoio portuário e cabotagem. (h) Transporte rodoviário de carga, municipal,
intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos e mudanças. 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: “ Locação de guindastes e pórticos, com ou sem operador, para transporte
rodoviário de cargas convencionais, pesadas e superdimensionadas; Prestação de serviço, assessoria e
consultoria no ramo de transporte de carga em geral, de engenharia de içamento pesado e transporte
multimodular; Movimentação de cargas, içamento e verticalização de cargas e equipamentos com
utilização de guindastes e pórticos e seus respectivos acessórios, com ou sem fornecimento de mão
de obra; Indústria de montagens de equipamentos de transportes de cargas e guindastes; Logística
industrial com veículos, guindastes e equipamentos especiais, bem como a prestação de serviço de
reposição de peças e acessórios necessários a manutenção desses veículos e equipamentos; Exercer
as atividades inerentes à empresa brasileira de navegação de apoio marítimo, apoio portuário e longo
curso, realizando para tanto a operação, gerenciamento e afretamento de embarcações relacionadas
com a navegação de apoio marítimo, apoio portuário e cabotagem; Transporte rodoviário de carga,
municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos e mudanças.”
Considerando que a requerente encaminha a ART de nº SE20180123634 que está devidamente
preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
MANENG REFRIGERACAO 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 para seu
responsável técnico a Engenheira Mecânica Regina Lucia de Amorim. 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 Alteração do Contrato Social
Consolidada apresentado, datado de 11/10/2016, registrado na JUCESP em 09/11/2016 as atividades
constantes no objetivo social da empresa aqui transcrito são: 1-MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO,
PROJETOS E COMERCIO DE AR CONDICIONADO, CENTRAL, INDIVIDUAL E REFRIGERAÇÃO. 2 - SERVIÇO
DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL. 3 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TELEFONISTA,
ASCENSORISTA, RECEPCIONISTA, SECRETARIA, PORTEIRO, COPEIRO, MOTORISTA, OFFICE BOY,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATENDENTES DE ESTACIONAMENTO E OUTROS) 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: “1-MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, PROJETOS DE AR CONDICIONADO, CENTRAL,
INDIVIDUAL E REFRIGERAÇÃO.”. Considerando que a requerente encaminha a ART de nº
SE2018012507 que está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
MCM CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA solicita seu registro junto a este Conselho, e em
atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsáveis técnicos
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o Engenheiro Mecânico Nuno Miguel Simões Nogueira Branco e o Engenheiro Eletricista - Eletrônica,
Técnico em Eletrotécnica, Engenheiro de Segurança do Trabalho Antônio Carmelo Paes da Silva e,
para tanto, anexa a documentação a ser analisada pelas Assessorias Jurídica e Técnica. 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 20ª Alteração Social consolidada, datado de 27/03/2017, registrado na
JUCEPE em 23/05/2017, sob nº 20179231529, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
aqui transcrito, são: “Montagem mecânica de unidades industriais, compostas por máquinas,
equipamentos, estruturas metálicas e tubulações; Montagem elétrica de equipamentos e redes de
distribuição de energia; Montagem de sistemas elétricos e pneumáticos de controle e de automação
industrial e calibração de instrumentos; Realização de obras de construção civil; Isolamento térmico
de equipamentos e tubulações; Pintura de estruturas, equipamentos e tubulações industriais;
Manutenção de equipamentos, tubulações e instalações elétricas em geral; Locação de mão de obra
em geral; Locação de máquinas e equipamentos industriais, e locação de veículos; Serviços de
preparação de partes e peças, destinadas à montagem, no canteiro de obras no estabelecimento do
cliente, inclusive serviços de usinagem, fresagem, caldeiraria e soldagem de peças em geral. Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo;” 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 e Engenharia Eletrica – Eletrônica e Técnica em Eletrotécnica, são: “Montagem
mecânica de unidades industriais, compostas por máquinas, equipamentos, estruturas metálicas e
tubulações; Montagem elétrica de equipamentos; Montagem de sistemas elétricos e pneumáticos de
controle e de automação industrial e calibração de instrumentos; Isolamento térmico de
equipamentos e tubulações; Pintura de estruturas, equipamentos e tubulações industriais;
Manutenção de equipamentos, tubulações e instalações elétricas em geral; Serviços de preparação de
partes e peças, destinadas à montagem, no canteiro de obras no estabelecimento do cliente, inclusive
serviços de usinagem, fresagem, caldeiraria e soldagem de peças em geral.” Considerando que a
requerente encaminha as ARTs de nº SE20180123639 e SE20180123635 dos profissionais Nuno
Miguel Simões Nogueira Branco e Antônio Carmelo Paes da Silva respectivamente, estão devidamente
preenchidas. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO E ENCAMINHAMENTO PARA
PROVIDENCIAS DA CEEE.
QUEIROZ GUINDASTES LTDA, em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA,
indica para o quadro técnico a Engenheira Mecânica e Engenheira em Segurança no Trabalho
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 objetivo social, respeitando os limites de
suas formações; Considerando a 11ª Alteração Contratual Consolidada, registrada na JUCEB, sob nº
97713747, em 20/11/2017 , apresentado no Protocolo: 1690755/2017, cujo objetivo social da
empresa aqui transcrito é: 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 e elevação 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”, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Mecânica, são: Carga e
descarga intermunicipal, interestadual e internacional; Serviço de reboque de veículos, locação de
guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas com operador; 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 SE20180122357 está devidamente
preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA O QUADRO TECNICO.
S&O COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP indica para o
quadro técnico o Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho Walmick Jose De
Oliveira Santos junto a este Conselho. 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 1° Aditivo ao Contrato
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Social registrado na JUCESE em 10/01/2012 , apresentado no protocolo 1683266/2017, as atividades
aqui transcritas são: “Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação
e refrigeração; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e
doméstico; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico”. 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: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração. Considerando que o profissional é responsável técnico da empresa VEGA SERVICOS
MARITIMOS LTDA - EPP e LINDOMAR SILVA DOS SANTOS 26484854572, 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 ART de nº SE20180123220 está devidamente
preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA O QUADRO TECNICO.
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S2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico
Marcio Espirito Santo de Moraes junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como
responsável técnico o engenheiro eletricista, tecnólogo em telecomunicações e técnico em
telecomunicações Roberto Brandão Schmalb. Considerando que o responsável técnico possui
atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando os limites de sua formação; Considerando a II Alteração Contratual, apresentada, datada
em 06/04/2018 e registrada na JUCESE sob nº97749186, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem,
pavimentação e construção, exceto tratadores; Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
Aluguel de andaimes. 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 mecânica, são: Aluguel
de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto
tratadores; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Considerando que a ART de nº
SE20180119847 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO
RESPONSAVEL TÉCNICO.
SAFETING ELEVADORES 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 Marcus Vinicius Cesar Chianchiano. 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 2ª Alteração Contratual apresentado,
datado de 14/04/2012, registrado na JUCEBA em 09/05/2012 sob nº 97190278, as atividades
constantes no objetivo social da empresa aqui transcrito são: “Montagem, instalação, manutenção,
modernização e reparação de elevadores.” 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:
“Montagem, instalação, manutenção, modernização e reparação de elevadores.” Considerando que a
requerente encaminha a ART de nº SE20180119951 que está devidamente preenchida. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

 Relator: EVERSON FERREIRA BATISTA
Nº

Protocolo

1688503/2017
44.

Indicação do
responsável técnico

Parecer

ALUBAR ENERGIA S.A., em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA, indica
como responsáveis técnicos o Engenheiro de Produção Mecânica Engenheiro de Segurança do
Trabalho José Paulo Paz de Oliveira, o Engenheiro Civil Carlos Felipe Weber, e, o Engenheiro Eletricista
– Eletrônica Roberto Gomes Moreira Brito e, para tanto, anexa a documentação a ser analisada pelas
Assessorias Jurídica e Técnica. Considerando que mantém como responsáveis técnicos o Engenheiro
de Produção Ivan Tesche e o Engenheiro Eletricista Afonso Carlos Brum Aguilar. 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 que o profissional Engenheiro de Produção Mecânica e Engenheiro de Segurança do
Trabalho José Paulo Paz de Oliveira possui as atribuições aqui transcritas: “ARTIGO 12 DA RESOLUCAO
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218/73-CONFEA Artigo 4º da Resolução 359/91” Considerando que o profissional José Paulo Paz de
Oliveira tem duas titularidades e fora contratado para o desempenho das atividades de Engenheiro de
Segurança do Trabalho na execução de obras de Linha de Transmissão pela Requerente, conforme
observação em sua ART Cargo-Função. Solicito que a GRC sinalize no sistema a titularidade que a
profissional fora contratada no campo de observações; Considerando a Ata da Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2015, apresentada no Protocolo 1681622/2017 as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: A exploração, construção,
implantação, operação, manutenção preventiva e transporte e distribuição de rede e linhas de
transmissão e subestações, e viabilização da transmissão de acréscimo de energia gerada decorrente
de extensões e linhas de transmissão de várias tensões; Distribuição, Geração de energia a partir de
fontes não convencional, biodiesel e demais; produção de equipamentos, itens ou insumos para o
setor elétrico, com destino a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; Prestação de
serviços na área de telecomunicações; Consultoria ligada ao setor elétrico e telecomunicações;
Financiamento de projetos ligados ao setor elétrico e telecomunicações: Participação no exterior de
projetos vinculados a esses objetos; Participação em consórcio para execução de projetos vinculados a
Geração, Transmissão e Distribuição de energia e telecomunicações; Fabricação de fios, Cabos
condutores elétricos nus e isolados, a partir da transformação de alumínio e cobre em cabos e
laminados em geral, arames de alumínio puro e de ligas especiais para a fabricação de arames de
solda de alumínio, cabos para telecomunicações, petróleo, mineração, informática; Cabos para
energia e demais atividades ligadas á construção de todos os tipos de cabos em geral, sejam
produzidos com cobre ou com alumínio, a fabricação de todos os produtos que se possa obter
tomando como base o cobre e o alumínio como matéria-prima em seu estado puro ou combinado
com outros metais; O comércio dos produtos mencionados anteriormente, a importação e exportação
dos mesmos, a representação por conta própria ou de terceiros; Exploração de atividades
agropecuárias, comércio e importação e exploração em geral, participações em outras sociedades.
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, “Só será concedido registro à
pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas seções técnicas,
se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem exercitadas. Parágrafo
único - O registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos
profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com
atribuições capazes de suprir aqueles objetivos”. Desta forma as atividades constantes no objetivo
social da empresa, na área das Engenharias Elétrica, Produção, Civil, Elétrica-Eletrônica são: A
exploração, construção, implantação, operação, manutenção preventiva e distribuição de rede e
linhas de transmissão e subestações, e viabilização da transmissão de acréscimo de energia gerada
decorrente de extensões e linhas de transmissão de várias tensões; Distribuição, geração de energia a
partir de fontes não convencional, biodiesel e demais; Produção de equipamentos, itens ou insumos
para o setor elétrico, com destino a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; Prestação
de serviços na área de telecomunicações; Consultoria ligada ao setor elétrico e telecomunicações;
Financiamento de projetos ligados ao setor elétrico e telecomunicações: Participação no exterior de
projetos vinculados a esses objetos; Participação em consórcio para execução de projetos vinculados a
Geração, Transmissão e Distribuição de energia e telecomunicações; Fabricação de fios. Cabos
condutores elétricos nus e isolados, a partir da transformação de alumínio e cobre em cabos e
laminados em geral, arames de alumínio puro e de ligas especiais para a fabricação de arames de
solda de alumínio, cabos para telecomunicações, informática; cabos para energia. Considerando que a
Requerente encaminha as ARTs de nº SE20170101190, SE20180107557 e SE20170101404 dos
profissionais José Paulo Paz de Oliveira, Carlos Felipe Weber e Roberto Gomes Moreira Brito
respectivamente, estão devidamente preenchidas. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO
TESPONSAVEL TECNICO.

1697532/2018
45.

Registro

APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS 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 para responsável técnico o Engenheiro Mecânico Edmundo Oliveira Filho. 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,
datado de 27/11/2017, registrado na JUCESE em 06/12/2017 as atividades constantes no objetivo
social da empresa aqui transcrito são: 1 - ATIVIDADE PRINCIPAL: FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E ACESSORIOS 2 ATIVIDADE SECUNDÁRIA: FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA
TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 3 - ATIVIDADE SECUNDÁRIA: COMÉRCIO
VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 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
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Mecânica, são: “FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E
ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E ACESSORIOS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS”. Considerando que a
requerente encaminha a ART de nº SE20180125003 que está devidamente preenchida. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

1688443/2017
46.

Alteração do
objetivo social

CLEMAR ENGENHARIA LTDA apresenta a 56ª Alteração Contratual e solicita alteração do seu objetivo
social junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos o
Engenheiro Mecânico José Luiz Fernandes D Aquino, o Engenheiro Industrial-Eletrica Cleber da Cruz
dos Santos e o Engenheiro Civil e Técnico em Edificações Rafael Cypriano Garcia que possuem
atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua
formação. Considerando a 56ª Alteração e Consolidação Contratual, apresentada, registrada na
JUCESC em 10/10/2017 sob chancela nº 236349866127487, as atividades constantes no objetivo
social da empresa, aqui transcritas são: a) Construção de estações e redes de telecomunicações,
edifícios, ampliações, adaptações e reformas, incluindo a elaboração de projetos executivos e
gerenciamento, como segue: - Infraestrutura para telecomunicações, setor elétrico, defesa e
segurança, incluindo obras civis, energia, climatização, estruturas metálicas, estruturas de sustentação
de antenas, sistema irradiante, instalação de equipamentos, cabeamento estruturado, sistema de
detecção e combate de incêndio, circuito fechado de televisão (CFTV). Sistema de proteção contra
descarga atmosférica (SPDA), levantamento técnico para projetos (site survey), busca de locais para
implantação de projetos (site aquisition), laudos e estudos de impacto ao Meio Ambiente; Climatização, ar condicionado, ventilação, exaustão, refrigeração e todas suas obras complementares;
- Energia de baixa e alta tensão, corrente contínua e alternada, grupo motor gerador (GMG), incêndio
e nobreaks; - Edificações para abrigar equipamentos com utilização de painéis pré-moldados,
estruturas convencionais e estruturas metálicas. - Implantação de sistemas de energia fotovoltaica,
conectada a rede (on grid) e não conectada a rede (off grid). b) Fabricação, montagem, importação,
exportação e representação comercial de: - Abrigos móveis para telecomunicações, energia e dados
(datacenters) do tipo “container”, estruturados ou montáveis, integrados e semi-integrados; - Abrigo
subterrâneo para equipamentos de Telecom e energia; - Quadros e painéis elétricos; - Sistemas de
climatização para incubatórios; - Dutos, semi-dutos e acessórios; - Estruturas metálicas e acessórios; Gerador fotovoltaico; - Abrigo móvel para telecomunicação, energia e dados (Mini data-center) c)
Comercio atacadista e representação comercial de: - Equipamentos, Materiais elétricos, Materiais
para climatização e acessórios; - Estruturas metálicas, suportes, reforços e acessórios; - grupo motor
gerador (GMG); - Unidade suporte de Energia (UPS) e Nobreaks; - Baterias reguladas à válvula,
estacionárias e ventiladas; - Sistemas de supervisão e controle; - Abrigos para equipamentos, painéis,
quadros elétricos e acessórios; - Forros, pisos elevados, divisórias, revestimentos e materiais para
obras de construção civil; d) Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência
técnica em: - Sistemas de climatização e ventilação; - Estruturas verticais (torres, postes, suportes e
acessórios); - Edificações (civis, elétrica, mecânica e hidráulica); - Sistemas de energia corrente
alternada (CA) e corrente continua (CC), grupo motor gerador, unidade suporte de energia (UPS),
nobreaks e baterias; - Sistemas irradiantes; - Sistemas de supervisão, gerenciamento, circuito fechado
de televisão (CFTV) e acessórios; e) Operação na modalidade de locação (Sharing), compreendendo: Locação de sites, estruturas verticais, abrigos para equipamentos tipo: subterrâneo, poste metálico e
container; - Locação de ambientes críticos (Data-center’s), salas de telecomunicação (Telecom) e salas
ambientes para sistema de distribuição de antenas (DAS); f) Atividade de logística, compreendendo: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional; - Serviço de carga e descarga; g) Atividades de projetos,
compreendendo: - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia,
levantamentos, aquisições, licenciamento, laudos e estudos ambientais, cálculos e laudos estruturais,
projetos estruturais, elétrico, arquitetônico, hidráulico, climatização, incêndio, supervisão e projetos
complementares. 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, mecânica e industrial-elétrica,
são: a) Construção de estações e redes de telecomunicações, edifícios, ampliações, adaptações e
reformas, incluindo a elaboração de projetos executivos e gerenciamento, como segue: Infraestrutura para telecomunicações, setor elétrico, defesa e segurança, incluindo obras civis,
energia, climatização, estruturas metálicas, estruturas de sustentação de antenas, sistema irradiante,
instalação de equipamentos, cabeamento estruturado, sistema de detecção e combate de incêndio,
circuito fechado de televisão (CFTV). Sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA),
levantamento técnico para projetos (site survey), busca de locais para implantação de projetos (site
aquisition), laudos e estudos de impacto ao Meio Ambiente; - Climatização, ar condicionado,
ventilação, exaustão, refrigeração e todas suas obras complementares; - Energia de baixa e alta
tensão, corrente contínua e alternada, grupo motor gerador (GMG), incêndio e nobreaks; - Edificações
para abrigar equipamentos com utilização de painéis pré-moldados, estruturas convencionais e
estruturas metálicas. - Implantação de sistemas de energia fotovoltaica, conectada a rede (on grid) e
não conectada a rede (off grid). b) Fabricação, montagem, importação, exportação e representação
comercial de: - Abrigos móveis para telecomunicações, energia e dados (datacenters) do tipo

ANEXO DA DECISÃO CEEMM-SE, Nº 035/2018
“container”, estruturados ou montáveis, integrados e semi-integrados; - Abrigo subterrâneo para
equipamentos de Telecom e energia; - Quadros e painéis elétricos; - Sistemas de climatização para
incubatórios; - Dutos, semi-dutos e acessórios; - Estruturas metálicas e acessórios; - Gerador
fotovoltaico; - Abrigo móvel para telecomunicação, energia e dados (Mini data-center) d) Prestação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em: - Sistemas de climatização e
ventilação; - Estruturas verticais (torres, postes, suportes e acessórios); - Edificações (civis, elétrica,
mecânica e hidráulica); - Sistemas de energia corrente alternada (CA) e corrente continua (CC), grupo
motor gerador, unidade suporte de energia (UPS), nobreaks e baterias; - Sistemas irradiantes; Sistemas de supervisão, gerenciamento, circuito fechado de televisão (CFTV) e acessórios; e)
Operação na modalidade de locação (Sharing), compreendendo: - Locação de sites, estruturas
verticais, abrigos para equipamentos tipo: subterrâneo, poste metálico e container; - Locação de
ambientes críticos (Data-center’s), salas de telecomunicação (Telecom) e salas ambientes para
sistema de distribuição de antenas (DAS); f) Atividade de logística, compreendendo: - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e
internacional; - Serviço de carga e descarga; g) Atividades de projetos, compreendendo: - Serviços de
desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, levantamentos, aquisições, licenciamento,
laudos e estudos ambientais, cálculos e laudos estruturais, projetos estruturais, elétrico,
arquitetônico, hidráulico, climatização, incêndio, supervisão e projetos complementares. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL.

1690663/2017
47.

Registro

1688324/2017
48.

Registro

ENESA ENGENHARIA LTDA solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Industrial Mecânico André Luis Melo Marques (sócio), o Engenheiro Eletricista Bernardo
Pimenta de Figueiredo (sócio) e o Engenheiro Civil Iter Donizete da 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 suas formações;
Considerando o Contrato Social registrado na Jucesp em 06/02/2017 sob nº 72.045/17-6, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Prestação de serviços de engenharia
civil e de montagens industriais, operação e manutenção de unidades industriais próprias e de
terceiros; importação e exportação de bens e serviços; representação por conta própria e de
terceiros, e a participação em outras sociedades na qualidade de sócio quotista e acionista; prestação
de serviços de suporte técnico-administrativo em geral, administração e gerenciamento de empresas,
contratos e obras; depósito de materiais e equipamentos próprios; Considerando o disposto no art. 13
da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, nas áreas
das Engenharias Industrial Mecânica e Elétrica, são: Prestação de serviços de montagens industriais,
operação e manutenção de unidades industriais próprias e de terceiros; prestação de serviços
administração e gerenciamento de obras; Considerando que as ART’s de nº SE20180105739 e
SE20180105736 dos profissionais André Luis Melo Marques e Bernardo Pimenta de Figueiredo,
respectivamente, estão devidamente preenchidas. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
ENGEMON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP solicita seu registro junto a este Conselho, e
em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsáveis
técnicos o Engenheiro Mecânico Paulo Goncalves Garcia e o Engenheiro Civil Eduardo Pajanian (sócio)
e, para tanto, anexa a documentação a ser analisada pelas Assessorias Jurídica e Técnica.
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 Alteração Contratual Consolidada, apresentado, datado em
01/10/2016 e registrado na JUCESP em 28/12/2016 sob n° 524.877/16-6, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, aqui transcritas são: PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUTOS
DE TRANSPORTE E UNIDADES INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; CONTROLE DE
QUALIDADE E INSPEÇÃO (END-US CONVENCIONAL E COMPUTADORIZADO, EVS, LP, PM,
TERMOGRAFIA, TESTE POR PONTOS E TESTE HIDROSTÁTICO); FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO
DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE
CALDEIRARIA PESADA EM ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE
REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS
EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO DE ESTUQUE; SERVIÇOS
DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A
ENGENHARIA E ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO
RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E
GEODÉSIA. 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 são: PROJETO,
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUTOS DE TRANSPORTE E UNIDADES INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO
CIVIL EM GERAL; FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM
ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA EM
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ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS
METÁLICOS E CALDEIRAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES
POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO DE ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS
EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE
ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA; SERVIÇOS
DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À NGENHARIA; SERVIÇOS DE
TOPOGRAFIA. Considerando que as ARTs de nº SE20170098794 e SE20170098796 dos profissionais
Eduardo Pajanian e Paulo Goncalves Garcia estão devidamente preenchidas. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.

1695039/2018
49.

Alteração de razão
social, diretoria e
objetivo social

1696676/2018
50.

Indicação do
responsável técnico

INTEGRA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA apresenta a IX alteração Contratual Consolidada e solicita
alteração de razão social, diretoria e objetivo social . Considerando que no tocante a alteração de
diretoria a ASJUR emite o seguinte parecer: Entra a nova sócia Mayary Torrado Jaime, passando a
diretoria a ser composta pelos sócios Miguel Angel Ahumedo Grimaldos, Izolda Maria Barbosa da
Fonseca Teixeira e Mayary Torrado Jaime; Considerando que a empresa mantém como responsável
técnico o Engenheiro em Eletrônica e Geotecnologias Miguel Angel Ahumedo Grimaldos e a
Engenheira Mecânica e Espescialita em Geotecnologias Izolda Maria Barbosa da Fonseca Teixeira, que
possuem atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites
de suas formações. Considerando que as atividades descritas na IX alteração contratual registrada na
JUCESE em 27/03/2018, sobe n°20180122754: Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
serviço de proteção catódica em dutos; manutenção de sistemas de proteção catódica; construção de
estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica; construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de estações e redes de
telecomunicações; construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
obras de irrigação; representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves; serviços de engenharia; serviços de avaliação, perícia e inspeção em
engenharia; serviços de consultoria em engenharia civil, naval, elétrica, eletrônica, hidráulica; serviços
de engenharia de projetos; projeto de oleoduto e gasoduto terrestre; projeto de sistema de proteção
catódica; projeto da faixa de dutos terrestres; projeto de sistema de proteção catódica; diretriz de
oleodutos e gasodutos terrestres; serviços técnicos de engenharia; investigação geotécnica terrestre;
serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico especializado para
arquitetura e engenharia; pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências fisicas e naturais;
aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; outras atividades
de ensino; parágrafo primeiro - a atividade de aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais
e industriais, sem operador, refere-se aos equipamentos: instrumentos e aparelhos de topografia,
agrimensura e nivelamento; equipamentos para detecção de estruturas metálicas e não metálicas
enterradas; equipamentos para avaliação do revestimento anticorrosivo de dutos; geradores de
potência inferior ou igual a 3.000w; parágrafo segundo - as atividades da empresa serão exercidas em
locais de terceiros e todos os equipamentos são de pequeno porte e mantidos na sede da empresa.
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na
área da engenharia eletrônica e engenharia mecânica de acordo com a última alteração contratual
encaminhada são: Instalação de máquinas e equipamentos industriais; serviço de proteção catódica
em dutos; manutenção de sistemas de proteção catódica; construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção
de estações e redes de telecomunicações; manutenção de estações e redes de telecomunicações;
Serviços de engenharia; serviços de avaliação, perícia e inspeção em engenharia; serviços de
consultoria em engenharia elétrica, eletrônica, hidráulica; serviços de engenharia de projetos; projeto
de sistema de proteção catódica; projeto da faixa de dutos terrestres; projeto de sistema de proteção
catódica; serviços técnicos de engenharia; investigação geotécnica terrestre; serviços de cartografia,
topografia e geodésia; serviços de desenho técnico especializado para engenharia; pesquisa e
desenvolvimento experimental em ciências fisicas e naturais; outras atividades de ensino. VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, DIRETORIA E OBJETIVO SOCIAL.
ISABELLA DE CASTRO TEIXEIRA - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico
Ricardo Campos Alves 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, apresentado no protocolo nº
1681651/2017, 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
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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
SE20180122096 que está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO
RESPONSAVEL TÉCNICO.

1696381/2018
51.

52.

Indicação do
responsável técnico

1689442/2017
Indicação para
quadro técnico

IVL Inspeção Veicular Ltda – Me indica como responsável técnico o Técnico Mecânico ILDO ISLLEY
CRUZ SANTANA junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsáveis
técnicos os Técnicos em Mecânica Magno Hora dos Santos e Rafael Albuquerque Santos, e os
Engenheiros Mecânico Ricardo Carvalho de Almeida e Hildo Batista Moreira; 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 SE20180121303 está devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA
INDICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO.
NORTENG ENGENHARIA LTDA em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA
indica para quadro técnico o Engenheiro Civil Fábio Libório Lopes de Noronha, Engenheiro Eletricista
Jose Ribeiro de Oliveira Filho e o Engenheiro Mecânico Jose Everardo Garcia 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
mantém como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Joaquim Sergio Lopes de Noronha, o
Engenheiro Eletricista Israel Soares de Castro e o Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do
Trabalho Hazen Williams Pereira Negreiros, e em seu quadro técnico o Engenheiro Mecânico Rodrigo
Martins Lopes. 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 o Aditivo nº 11, apresentado no protocolo nº 22832/11, registrado na
JUCERN em 13/01/09 sob nº 24178351, as atividades constantes no objetivo social da empresa aqui
transcritas são: Edificações industriais, comerciais, de serviços e residenciais; Concretagem de
estruturas; Execução de armações de ferro; Formas para concreto e escoramento; Terraplanagem;
Pavimentação de estradas; Pavimentação de vias urbanas; Prestação de serviços de consultoria,
projetos, assistência técnica em engenharia Manutenção e montagem eletromecânica, industrial e de
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instrumentação; Construção civil predial e de fundações; Locação de veículos; Locação de máquinas e
equipamentos; Construção de redes de transportes por dutos; Instalação de sistema de prevenção
contra incêndio; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial,
suas peças e acessórios; Comercio atacadista de equipamentos de comunicação, suas partes e peças;
Comercio atacadista de ferragens e ferramentas; Comercio atacadista de tintas, vernizes e similares;
Comercio atacadista de material elétrico para construção; Comercio atacadista de outros materiais
para construção; Importação e exportação de máquinas aparelhos e equipamentos industriais
comerciais e de serviços; Considerando o art. 13 e o Parágrafo Único da Resolução 336/89 do CONFEA,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica
e Segurança do Trabalho são: Edificações industriais, comerciais, de serviços e residenciais;
Concretagem de estruturas; Execução de armações de ferro; Formas para concreto e escoramento;
Terraplanagem; Pavimentação de estradas; Pavimentação de vias urbanas; Prestação de serviços de
consultoria, projetos, assistência técnica em engenharia Manutenção e montagem eletromecânica,
industrial e de instrumentação; Construção civil predial e de fundações; Construção de redes de
transportes por dutos; Instalação de sistema de prevenção contra incêndio; Considerando que a
requerente encaminha as ARTs de nº SE20170103152, SE20170103153 e SE20170101778 dos
profissionais Fábio Libório Lopes de Noronha, Jose Ribeiro de Oliveira Filho e Jose Everardo Garcia
respectivamente, estão devidamente preenchidas. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO
PARA QUADRO TECNICO.

1687687/2017
53.

Alteração do
objetivo social

1697042/2018
54.

Alteração de razão
social

PCL - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – ME apresenta a 10ª Alteração Contratual e solicita alteração
de seu objetivo social junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como
responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Cristiane Santos Gomes e Aroldo Jose de Lima Franca, o
Técnico em Telecomunicações Paulo Afonso de Freitas Sales e o Engenheiro Mecânico Francisco Jose
do Espírito Santo, e para compor o quadro técnico o Engenheiro Civil Flavio Roberto Praxedes Franca
que possuem atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os
limites de suas formações; Considerando a 10ª Alteração Contratual, apresentada, datada em
24/08/2017 e registrada na JUCESE em 02/10/2017 sob nº 20170293599 as atividades constantes no
objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Curso de treinamento e gerenciamento profissional;
Atividades paisagísticas; Sondagens e perfurações; Atividade de limpeza em imóveis (conservação,
asseio, higienização); Serviço de limpeza de rua; Serviços de desenho técnico relacionado à
arquitetura e engenharia; Atividades de tele atendimento; Serviços de limpeza e conservação de ruas,
logradouros; Serviços de recepção em prédios; Fornecimento de serviços combinados de recepção,
zeladoria, disposição de lixo; Serviços combinados de portaria, limpeza e manutenção; Obras de
terraplanagem; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de cartografia,
topografia e geodésia; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de mão de obra
temporária; Instalação e manutenção elétrica; Obras de irrigação; Tratamentos térmicos, acústicos ou
de vibração; Obras de acabamento em gesso e estuque; Impermeabilização em obras de engenharia
civil; Demolição de edifícios e outras estruturas; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de
fundações; Administração de obras; Obras de bombeamento e drenagem; Serviços de limpeza urbana
exceto gestão de aterros sanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Obras de escoamento.”
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na
área da Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Técnica em Telecomunicações, são: “Curso de
treinamento e gerenciamento profissional; Sondagens; Atividade de limpeza em imóveis
(conservação, asseio, higienização); Serviço de limpeza de rua; Serviços de desenho técnico
relacionados à engenharia civil e mecânica; Serviços de limpeza e conservação de ruas, logradouros;
Fornecimento de serviços combinados de disposição de lixo; Serviços combinados de manutenção
predial; Obras de terraplanagem; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de
edifícios; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços
de topografia e geodésia; Serviços de engenharia civil e mecânica; Locação de mão de obra
temporária; Instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; Obras de irrigação;
Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; Obras de acabamento em gesso e estuque;
Impermeabilização em obras de engenharia civil; Demolição de edifícios e outras estruturas;
Construção de rodovias e ferrovias; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de
bombeamento e drenagem; Serviços de limpeza urbana exceto gestão de aterros sanitários; Limpeza
em prédios e em domicílios; Obras de escoamento. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO
OBJETIVO SOCIAL.
ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA 01131797582 e solicita alteração de razão social junto a este
Conselho. Considerando que a sociedade girará sob a denominação social de R.S. DE ALMEIDA
MANUTENÇÃO – ME. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Técnico em
Mecânica Anderson Barros Aleixo que possui atribuições para executar as atividades desenvolvidas
pela empresa, respeitando os limites de sua formação. Considerando o Requerimento de Empresário,
apresentado, registrada na JUCESE em 05/10/2017, sob nº 20170309495, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, aqui transcritas são: “Instalação e manutenção de sistemas de centrais de
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ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e
materiais elétricos não especificados anteriormente; 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; Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não especificados.” Considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na área Técnica em mecânica, são: “Instalação e
manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Manutenção de
máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas; Manutenção de máquinas e
aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção de equipamentos
e produtos não especificados. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA alteração de razão social.

1693700/2018
55.

Indicação do
responsável técnico

TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. indica como responsável técnico o Engenheiro
Mecânico Francisco Lopes do Lago junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como
responsáveis técnicos o Engenheiro Eletricista Rodrigo de Melo Barboza, os Engenheiros Civis Bruna
Marini Peres de Sousa e Ricardo Jorge Pereira Pinho de Sousa, o Engenheiro Eletricista – Eletrônica
Victor Sebastião Mendes, e Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho Francisco
Álvaro Tavares Araújo; 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 objetivo social constante no Sistema
Coorporativo, justificado no protocolo 1674720/2016 no despacho da ASJUR no passo 28, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Construção de Edifícios;
Construção de Obras de Arte Especiais; Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; Construção
de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de Irrigação; Obras portuárias, marítimas e
fluviais; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras
obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Serviços de 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 Civil, Elétrica, Ambiental, Elétrica – Eletrônica e de Segurança do
Trabalho, são: Construção de Edifícios; Construção de Obras de Arte Especiais; Obras de Urbanização –
Ruas, Praças e Calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de
Irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Obras de montagem industrial; Construção de
instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas
anteriormente; Serviços de engenharia; Considerando que a ART de nº SE20180114715 está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO TESPONSAVEL TECNICO.

