SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
GERÊNCIA DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

________________________________________________________________________________
Compromisso com o profissional e a sociedade

Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
Reunião Ordinária
:
Decisão da C. Especializada :
Referência
:
Interessado
:

Nº. 299
CEEE/SE Nº. 402/2016
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
LB2 ENGENHARIA LTDA

EMENTA: INDEFERIMENTO do registro da firma.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
apreciando o processo nº 1668671/2016, que trata do registro da firma LB2 ENGENHARIA
LTDA junto a este conselho bem como da indicação do Engenheiro Eletricista Alysson Santos
Oliveira (sócio) como responsável técnico, considerando que a Requerente não sanou a
pendência apontada pela Assessoria jurídica e Assessoria aos Órgãos Colegiados no tocante
declaração de responsabilidades e vínculos, carga horária declarada e preenchimento da ART
de desempenho de cargo técnico; considerando que a Requerente encaminha de nº
SE20150032723 que contém erros em preenchimento encontra-se registrada, estando desta
forma em desconformidade com o previsto no Manual de Procedimentos Operacionais da
Resolução 1025/09 do CONFEA, no item 3.6.4 no tocante a impressão do boleto bancário,
sendo que este ficará vinculado à autorização pelo Crea nos seguintes casos: “Deferimento do
vínculo entre profissional e empresa obrigada ao registro no CREA, no caso de ART de cargo ou
função”; considerando o previsto na C.I. n° 01/2015-GAD; Considerando o disposto no art. 59
do Regimento Interno desta Casa em seu item VII: Compete à Câmara Especializada apreciar
requerimento de registro de profissional, de pessoa jurídica de direito público e privado, de
entidade de classe e de instituição de ensino no CREA-SE, DECIDIU, por unanimidade, pelo
INDEFERIMENTO do registro da firma LB2 ENGENHARIA LTDA junto a este conselho bem como
da indicação do Engenheiro Eletricista Alysson Santos Oliveira (sócio) como responsável
técnico com posterior ARQUIVAMENTO, de maneira que findado os prazos recursais a questão
deve ser enviada à gerência de fiscalização. Coordenou a sessão o senhor Eng. Eletricista
Alvair Augusto Jacinto. Votaram favoravelmente os Senhores Engenheiros Eletricistas José
Antônio Peixoto, Edivaldo Gois dos Santos Júnior e Flávio Augusto Santos de Goes. Não
havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 14 de setembro de 2016.

