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Nº 578
CEEC/SE Nº. 962/2016
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEPEN
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO do registro da firma e
indeferimento da indicação para quadro técnico.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1662181/2015, que trata do registro da EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEPEN bem como da
indicação para seu quadro técnico, considerando que a requerente indica para seu quadro
técnico os engenheiros civis Leonardo dos Santos Tavares e Andryel Vilanova Silva e do
engenheiro eletricista Sanderson Barros Brasil; considerando que os profissionais possuem
atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de
suas formações; conforme o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no manual de engenharia da empresa, para as atividades de engenharia elétrica e
civil são: Realizar as atividades relacionadas à concepção de obras e serviços de engenharia e
arquitetura, ou seja a elaboração de estudos preliminares a partir do programa de
necessidades definido pelas áreas clientes, através das equipes técnicas dos correios, devendo
ser justificada em casos excepcionais. Elabora, projetos arquitetônicos executivos e projetos
complementares executivos através da execução indireta, devendo ser justificados os casos
excepcionais. Realizar conservação predial de todos os imóveis utilizados pelos Correios,
sejam eles próprios alugados ou cedidos. Realizar as atividades de manutenção de
equipamentos, a conservação predial e a avaliação de imóveis por meio de execução indireta.
Nota: Excepcionalmente, nas diretorias que ainda possuem recursos próprios em cargo de
oficial em manutenção e/ou similares, poderão fazer uso dessa mão-de-obra própria em
atividades de conservação predial e manutenção de equipamentos, até a extinção dos cargos.
Realizar conservação predial e a manutenção de equipamentos de medição preventivas e/ou
corretivas, buscando disponibilidade, a segurança, a confiabilidade e o aumento da vida útil
dos imóveis, equipamentos e sistemas. Realizar a compra de equipamentos somente em
conjunto com obras ou outros serviços de engenharia em casos excepcionais, mediante
justificativa e em comum acordo com as áreas detentoras dos mesmos. Realizar por meio de
execução indireta, a elaboração de laudos que exijam equipamentos ou laboratórios
específicos; considerando que a indicação do eletricista Sanderson Barros Brasil foi analisada
pela CEEE; considerando que a requerente não sanou pêndencia referente a indicação
engenheiros civil Andryel Vilanova Silva; considerando o previsto na C.I. n° 01/2015-GAD;
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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 CREASE., DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO do cadastro da EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEPEN bem como da
indicação do Engenheiro Civil Leonardo dos Santos. Sou pelo INDEFERIMENTO da indicação do
Engenheiro Civil Andryel Vilanova Silva. 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.

