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                                      EMENTA: Processo de Consulta de Atribuições do profissional Elyr 
                                      Teixeira de Almeida Alves 
 

                                        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. 
16, realizada no dia 05 de outubro de 2016, apreciando a solicitação de emissão de 
Consulta de Atribuições do profissional Elyr Teixeira de Almeida Alves, protocolada 
neste Regional sob o n°. 200.009.549/2016, bem como, o parecer do Conselheiro relator 
Eng. Eletricista Mailson da Silva Neto, DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer à 
solicitação supracitada com o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada e 
da legislação em vigor, somos de parecer com o seguinte teor: Na consulta protocolizada 
no Crea, o solicitante informa que “não existe instalação técnica dos equipamentos” uma 
vez que os equipamentos são enviados ao contratante e requerem apenas a colocação de 
pilhas e instalação no local que será monitorado. O edital estabelece que os equipamentos 
e dispositivos de segurança, alarme e controle de formação, via sofware ou físico, serão 
fornecidos, instalados e mantidos pela empresa contratada. As informações constantes no 
termo de referência apresenta, em diversos itens, a indicação de que os serviços objeto da 
licitação envolvem a instalação, manutenção e calibração de equipamentos. Considerando 
que a instalação, manutenção e calibração de equipamentos são atividades técnica de 
engenharia, entendemos que a exigência do licitante quanto à apresentação de responsável 
técnico habilitado para executar o serviço é pertinente.” Coordenou a Sessão o Eng.º 
Eletricista Clayton Ferraz de Paiva Coordenador. Presente os Conselheiros Titulares: 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Diego Soares Lopes, Mailson da Silva Neto, Plínio 
Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de Carvalho Freire.                                                                         

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

   
 

Recife, 05 de outubro de 2016 
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