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Nº 578
CEEC/SE Nº. 952/2016
INCLUSAO DE RESP. TECNICA
MBK COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME

EMENTA: INDEFERIMENTO
responsável técnico.

da

indicação

para

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1669862/2016, que trata da indicação do técnico em edificações
Marcelo Santos de Souza como responsável técnico da firma Mbk Comercio e Serviços Ltda ME, considerando que o profissional indicado tem duas titularidades e fora contratado para o
desempenho de ambas; considerando que a empresa mantém como responsável técnico o
engenheiro civil Serafim Mendonca Junior; 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 parte técnica da civil, são: Instalações elétricas em edificações em
baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação de portas, janelas, tetos
e divisórias; serviços de chapisco, emboço e reboco; serviços de acabamentos de gesso e
estuque; serviços de pintura em edificações; construção civil; considerando que a Requerente
não sanou a pendência apontada pela Assessoria aos Órgãos Colegiados no tocante ao
preenchimento da ART de desempenho de cargo técnico; considerando que a Requerente
encaminha de nº SE20160043806 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 que quanto a titularidade de técnico em
eletrotécnica o pleito deverá ser encaminhado para análise e decisão da CEEE; 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 da

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

indicação do técnico em edificações Marcelo Santos de Souza como responsável técnico da
firma Mbk Comercio e Serviços Ltda - ME com posterior ARQUIVAMENTO. Coordenou a sessão
o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis
Daniel Brito Andrade, Dílson Luiz de Jesus Silva, Eduardo Francisco de Souza, José Carlos
Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, Jose Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira
Prado, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e
abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 03 de outubro de 2016.

