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INCLUSAO DE RESP. TECNICA
COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO
responsável técnico.

da

indicação

para

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1671533/2016, que trata da indicação do engenheiro civil Cayo
Filipe Santos Chagas como responsável técnico da firma Cobrape - Cia Brasileira de Projetos e
Empreendimentos, considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos os
engenheiros civis Alceu Guerios Bittencourt e Sergei Augusto Monteiro Fortes; 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, na área da engenharia civil, são: Prestação de
serviços técnicos especializados atinentes especialmente a engenharia consultiva, hidrologia e
outros serviços correlatos, abrangendo as seguintes atividades técnicas: elaboração de
estudos técnicos, anteprojetos, projetos básicos e executivos; preparação e gerenciamento de
programas, projetos, serviços e execução de obras e empreendimentos; coordenação,
acompanhamento, supervisão e fiscalização de obras, serviços e empreendimentos;
elaboração de laudos e pareceres técnicos, avaliação de bens patrimoniais e execução de
levantamentos; elaboração de estudos de pré-investimentos, de viabilidade técnica e
ambiental; execução de serviços técnicos especializados relacionados à operação, préoperação e recuperação operacional de sistemas de infraestrutura, incluindo otimização do uso
da água em instalações, abrangendo detecção de vazamentos, medição de pressão e vazão,
setorização e estudos de modelos de qualidade de água, hidrológicos e hidráulicos em rios,
canais, lagos e reservatórios; elaboração de estudos ambientais, educação e gestão
ambientais; execução de serviços técnicos especializados relacionados à urbanização de
favelas e recuperação de áreas degradas; execução de obras em geral; serviços topográficos;
execução de outras atividades técnicas relacionados a serviços técnicos especializados nas
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áreas supracitadas; considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor,
DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO da indicação do engenheiro civil Cayo Filipe
Santos Chagas como responsável técnico da firma Cobrape - Cia Brasileira de Projetos e
Empreendimentos. Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto.
Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Isabella de Lima Veiga,
Iara Machado Peixoto Sarmento, Jose Carlos Tavares Gentil, Júlio Cezar Silveira Prado,
Fernando Antônio Dantas Junior Jose Vieira Andrade, Rosivaldo Ribeiro Santos, Leonardo
Medina Rosário, Dílson Luiz de Jesus Silva e Eduardo Francisco de Souza. Não havendo votos
contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 01 de agosto de 2016.
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