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                                        EMENTA: Outras Solicitações da Prefeitura Municipal de Caruaru 

 

 

                                          DECISÃO 

                                 

   A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 17, realizada no dia 19 de outubro de 2016, 

apreciando a Outras solicitações da Prefeitura Municipal de Caruaru, encaminhada para este Regional por 

E.mail em 18.10.2016 conforme transcrito “Estamos realizando uma licitação para contratação de um serviço 

de link de internet. Gostariamos de saber se este serviço pode ser considerado um serviço de engenharia, haja 

visto que o mesmo necessita de um profissional especializada, no caso um engenheir, para sua execução. O 

objeto seria: “Contratação e empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações e 

segurança da informação, visando o fornecimento de conectividade IP para acesso a Rede Mundial de 

Computadores “INTERNET”, através de enlace terrestre, baseado, obrigatoriamente, em infraestrutura de 

fibra óptica, suportando aplicações TCP/IP com velocidade mínima de 250 (duzentos e cinquenta) Mbps com 

taxa de transmissão simétrica, incluindo a infraestrutura e os equipamentos necessários a solução, visando 

atender as necessidades da Administração Municipal.”, bem como, o parecer do Conselheiro relator Eng. 

Eletricista Jario Pereira Pinto Júnior, DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer do Conselheiro Jario 

Pereira Pinto Júnior  com o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada e da legislação em 

vigor transcrevemos o seguinte parecer:”A licitação, de acordo com a consulta, tem como objeto a  

“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações e segurança da 

informação, visando o fornecimento de conectividade IP para acesso a Rede Mundical de Computadores 

“INTERNET”, através de enlace terrestre, baseado, obrigatoriamente, em infraestrutura de fibra óptica, 

suportando aplicações TCP/IP com velocidade mínima de 250 (duzentose cinquenta) Mbps com taxa de 

transmissão simétrica, incluindo a infraestrutura e os equipamentos necessários a solução, visando atender 

as necessidades da Administração Municipal.” Na consulta não foi apresentado o termo de referência, com 

indicação detalhada de todos os serviços e equipamentos que farão parte do serviço licitado, porém, é do 

nosso entendimento que por se tratar de serviços de telecomunicações, envolvendo enlace terrestre em fibra 

óptica, instalação e manutenção de infraestrutura e equipamentos de telecomunicações, esta claro se tratar 

de serviço técnico de engenharia, onde deve ser exigido o registro da empresa responsável pelo serviço junto 

ao Crea-PE, e indicação de profissional habilitado, no caso, engenheiro de telecomunicações e/ou engenheiro 

eletrônico como responsável técnico.” Coordenou a Sessão o Eng.º Eletricista Clayton Ferraz de Paiva 

Coordenador. Presente os Conselheiros Titulares: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Mailson da Silva 

Neto, Plínio Rogério Bezerra e Sá, André Carlos Bandeira Lopes, e Conselheiro Suplente: Jario Pereira Pinto 

Júnior. 

                                                                          

Cientifique-se e cumpra-se. 

   

Recife, 19 de outubro de 2016 
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