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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DE LICITAÇÕES 

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS/SP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E JULGAMENTO 

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 01/2011 

A empresa KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI - ME, estabelecida 

a Rua José Bezerra de Lima, n.o 1.171, Bairro Planalto, na cidade de Araçatuba, estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ n.o 24.199.032/0001-26, neste ato representado pelo seu proprietário, Sr. 

Aparecido Bueno Coelho, inscrito na carteira de identidade n.o 16.111.423 SSP/SP, infra assinado, 

tempestivamente, vem, com fulcro no artigo 4°, inciso XII da Lei 10.520/2002 , à presença de 

(Vossa Excelência ou Vossa Senhoria), a fim de interpor 

RE.CURSO ADMINISTRATIVO 

Contra decisão exarada pelo(a) digno(a) Comissão, com fundamento nas razões de 

fato a seguir aduzidas: 

I-Dos fatos 

Segue em ata de julgamento emitida por esse respeitado órgão municipal onde diz; 

"da licitante KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI-ME, apresentou a Comprovação da 

qualificação operacional, SEM o necessário, registrado na entidade profissional competente, e o 

que estão registrados não condiz com o OBJETO da licitação, contrariando o disposto no subitem 

abaixo do edital. 

6.1.4.4. Comprovação de aptidão de desempenho técnico por meio de atestados ou certidões 

fOrnecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado. devidamente registrados no CREA, 

referente a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação; 



11 - Da Fundamentação 

Ilustríssimo, o motivo de nossa inabilitação foi pelo fato do atestado de qualificação técnica 

operacional não estar acervado entendemos que há, claramente, uma confusão ao exigir que o atestado 

de capacidade técnica operacional seja registrado na entidade profissional, uma vez que este tipo de 

exigência ocorre somente para atestado de qualificação técnica PROFISSIONAL" somente atestados 

referentes à qualificação técnico-profissional devem ser registrados no CAU. 

"Sendo assim esclarecemos que no próprio portal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de São Paulo e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, e existe 

esclarecimento de que não é possível obter Certidão de Acervo Técnico em nome do em nome de 

Pessoa Jurídica. A saber: 

ffUma empresa pode ter Certidão de Acervo Técnico? 

Não. A Certidão de Acervo Técnico é exclusiva do profISsionaL 

o que comprova a capacidade técnica de uma empresa, para participar de licitações, são os acervos 

técnicos dos arquitetos e urbanistas integrantes de seu quadro e ligados a ela por meio de RRT 

com atividade de Desempenho de Cargo ou Função Técnica." 

(http://www.causp.gov.brl?page_id=720 - Consulta em 22/12/2015 às 14:39)" 

Inclusive, o posicionamento do Tribunal de Contas da União corrobora ao entendimento."In verbis": 

o Acórdão nO 128/2012 - 2a Câmara, no seguinte sentido: 

" RECOMENDAR QUE EXCLUA DOS EDITAIS para contratação de empresa para a execução 

de obra de engenharia a EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CREA DOS ATESTADOS PARA 

COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DAS LICITANTES, tendo 

em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo W combinado com o subitem 1.5.2 

do Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA 

n" 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA n" 085/2011." 



Reafirmamos que cumprimos ao item 6.1.4.4. do edital confonne o artigo citado no próprio 

edital convocatório; confonne leis citadas em próprio edital e em anexos emitido pelo próprio 

CREA/CONFEA. 

Em rei lIÇão ao Art. 30. A documentllÇão relativa à qualijicllÇão técnicalimitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e dopessoal técnico. adequados e disponív.eis. para a realização do. objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

111 - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou. conhecimento de todas as inJol'1llQÇões e das. condições locais. para. o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

§ 111 A e81ffJH'6W1fli9 tis IlJltill69 l'ejeFitlII 119 iRei&9 11 tlms 1II"Iig9, 119 etI&9 tis IieitllfiJes pel'lillellles " Hf'II& e 
s~, será feiIa 1'91' Iltest.tl9S J'Bmeeitl9S Jl9r pesstHI§ jul'iJieas tle tlireiItJ pilblioo 9" priwId9, tIevitlalltellte 
ee1'lijietH/9sJHÚ eltlitJlltIe~ e9lffJI6IeItIe, IimiItMItIIf lIIf sigêJteitls 11-: 

11) f/II""l8 ti ellJHlf!illlfiB tée1tie6 JH'9./issielllll: ~ tl9 lieitllllte tle~ em seII 1/""1'8 pet'lltllIIMte, 
li" tI.tR tia lieit.~ J!'6.Iissieltlll tis IIiw41 ~ tletertl8, tle IIImRtl8 de I'6&p8lfSllhilitlllfle téelli611 JI9I' Meell~9 de 
B1H'119f1 seArifg tis efll'lleteFiMiell/f semelhlllllelf, IiIItitIItIa& mllS t!i1OOhIsi~lIMellte tf&p",eeIII& tle IItIlilH' releWiHeill e WIIer· 
sigllifi6IIIiwJ tl6 9hjet8 tia Iieitllfi6, W!tllltla& IIS tSâgl1leills tle I/"""U.tles lItí"imIIs 911 prll!9S 1IfIkiIIt9Sj 

h) (VETADO) 

§ 1fl A comprovação de aptidão referida no inciso 11 do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito. público. o.u pri1!ado~ dev.idamente registrados. nas. entidades profissionais. competentes, 
limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na. data prevista para. entrega. da proposta, profissional de. n.íl'el superior o.u. outro. 
devidamente reconhecit/o pela entitlade competente, detentor de ateslado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusw.amente às parcelas de maior relevância e valor signijicativ..o do. o.bjeta da licitação., 
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; Uncluído pela Lei n° 
8.883. de 1994) 

11- (Vetado). Uncluído pela Lei n° 8.883. de 1994) 

a) (Vetado). (Incluído pela Lei n° 8.883. de 1994) 

b) (Vetado). (Incluído pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ JIl,4Npareelas tk lffIIig, reltwilleill téelliell 911 tk WlM signifletltiw, menei8ItIIIItJs lf8JHII'IÍgMJ9 llllleiIH', sel'ÍÍlJ 
préWa e IllJj-etiwlmellte tJefotitlllS lf8 iMtJWIItMI8 e8II~ 



§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 
parágrafo an.terior, serão definidas. no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei 
n° 8.883. de 1994) 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

§ 4º Nas.lic.itaçõcsparl!fomeçif!l.cnto dc bcl1,s., a cOf!l.proVt!çíio dc aptidão, qu,al1,do for o 
caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 
tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, 
que inibam a participação na licitação. 

Por outro lado em relação a não compatibilidade do OBJETO, entendemos que 

consta em um dos nossos atestados que nosso profissional participou ativamente da execução de 

todo o processo de preparação e execução de 175 unidades habitacionais tipo CRHIS 1 - PISOL-

29 Lo (28,94 m2 x 175 unidades) e também 115 unidades habitacionais tipo CRHIS 1 - ]12 -40 Lo 

(40,28 m2 x 115 unidades) totalizando 9.696,10 metros quadrados de construção (início ao fim) 

entre outros acervos e atestados apresentados e como se faz um termo técnico entendemos e 

questionamos respeitosamente o engenheiro responsável desta instituição pública, o qual o motivo 

de sua "rejeição", execução pode ser escola, hospital ou qualquer outra mudando somente os dizeres 

do OBJETO. 

Ocorre que, ao nosso entender essa decisão não se mostra consentânea com as 

normas legais aplioáveis à espécie. <Vide anexo resolução 1025) 

In - Do pedido 

Ante o exposto, requer: 

Sendo provado que nossa empresa preza pela lei, e que após consultas aos conselhos gestor, 

cumprimos fielmente com qualquer lei e estatuto, que nos regimentam e sempre privamos pela lei em 

primeiro lugar. Pedimos o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão 

equivocada desta comissão. 

Lembramos que o intuito de apresentação de acervos se faz principalmente para que o órgão 

contratante comprove que o interessado (empresa) executou serviços de qualidade sem comprometer 

a administração e execução do objeto licitado, podendo esse ser como forma somatória empresa 

(atestado) e profissional (acervos conforme lei), como apresentamos e como fomos orientados peloa 

nossa instituição regimentadora (CRENCONFEA). 



Por fim, entendemos que não a possibilidade de nossa empresa apresentar um documento de 

forma que não condiz com a conduta ética, moral ou que fere nossa idoneidade. E lembramos que 

sempre prezamos pelo cumprimento da lei. 

Termos em que pede deferimento e que cumpra-se a lei. 

Por ser expressão da verdade, assina o presente. 

Araçatuba, 02 de agosto 2.017. 



SERViÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Ofício n° 0432/2017-ATA 
/dsms 

Araçatuba, 18 de julho de 2017. 

Prezado Senhor, 

Aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, 
instituídos pelo Decreto Federal nO 23.569, de 11 de dezembro de 1993, e mantidos pela 
Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, compete orientar e fiscalizar o exercício 
das profissões do engenheiro, do agrônomo, do geólogo, do meteorologista, do geógrafo, 
do tecnólogo e do técnico de 2° grau, com o fim de salvaguardar a sociedade. 

Reportando-nos a vossa consulta protocolizada sob nO 102132, 
em 17/07/2017, esclarecemos que, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 57 
da Resolução nO 1.025/09, do Confea, "o atestado é a declaração fornecida pela 
contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que 
atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos 
quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos 
envolvidos e as atividades técnicas executadas". 

Destacamos que o artigo 58 da referida resolução diz que as 
informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados 
técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que 
possua habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e nos casos em 
que a contratante não possua em seu quadro técnico profissional habilitado, o atestado 
deverá ser objeto de laudo técnico. 

Ademais, o registro do atestado está previsto nos artigos 59 a 64 
da Resolução nO 1.025/09, do Confea, e diz que será efetivado por meio de sua vinculação 
à CAT - Certidão de Acervo Técnico. 

Vale esclarecer ainda que, conforme disposto nos artigos 47 e 
48, da Resolução 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA, "o acervo técnico é o conjunto de 
atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições 
e registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica", por outro lado 
"a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto 
dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico", a qual "varia em 
função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro 
técnico". 

Ao 
(/)(,
i / ..

Engenheiro Civil 

APARECIDO BUENO COELHO 

Avenida Prestes Maia nO 2505 - apto. 32 - bloco 1 
Araçatuba /SP J \ 
16057-565 

Unidade de Gestão de Inspetorias - UGI - Araçatuba 

Rua Antônio Pavan, 75, Jardim Icaray, Araçatuba - SP - CEP 16020-380 (Fone 18 3623-4048 - 3608-5035) 


(www.creasp.ora· br) 


www.creasp.ora


SERViÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Neste contexto e para dirimir outras dúvidas a respeito, de 
acordo com o artigo 55 da referida Resolução, esclarecemos que o termo "acervo técnico 
de pessoa jurídica" não existe, uma vez que sua emissão é vetada, sendo a mesma 
representada pelo acervo técnico de seus responsáveis técnicos. 

Certo de que o presente gerará os efeitos pretendidos no que 
tange à estrita observância das leis em vigor, colocamo-nos à disposição de Vossa 
Excelência para o fornecimento de outros esclarecimentos que sejam necessários. 

No ensejo, externamos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente, 

Unidade de Gestão de Inspetorias - UGI- Araçatuba 

Rua Antônio Pavan, 75, Jardim Icaray, Araçatuba - SP - CEP 16020-380 (Fone 18 3623-4048 - 3608-5035) 


(www.creasp.oro.br) 


http:www.creasp.oro.br


RESOLUÇÃO N° 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. 


Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá 
outras providências. 

o CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA - Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "f" do rut. 27 da Lei n° 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 

Considerando os arts. 8°, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei n° 5.194, de 1966, que 
regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências; 

Considerando os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que 
institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na execução de obras e na prestação de serviços de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

Considerando os arts. 30 e 72 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o rut. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

Considerando o art. 11, § 1°, do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que 
regulamenta as Leis nQs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos pru"a a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências; 

Considerando a Lei n° 5.700, de 1° de janeiro de 1971, que dispõe sobre a forma 
de registro e a apresentação dos símbolos nacionais e dá outras providências; 

Considerando a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências; 

Considerando a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a 
arbitragem; 

Considerando o Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispõe sobre a 
simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de 
firma em documentos produzidos no Brasil, institui a "Carta de Serviços ao Cidadão" e dá outras 
providências, 

RESOLVE: 

Art. 1° Fixar os procedimentos necessanos ao registro, baixa, cancelamento e 
anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ao registro do atestado emitido por 
pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico - CAT, bem como 
aprovar os modelos de ART e de CAT, o Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados 
mínimos para registro do atestado que constituem os Anexos I, lI, III e IV desta resolução, 
respectivamente. 

Contea - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura eAgronomia LDR· Leis Decretos, Resoluções 



CAPÍTULO I 

DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 


Art. 2° A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis 
técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo 
Sistema Confea/Crea. 

Art. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de 
serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da 
ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de 
profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho 
de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal 
e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

Seção I 

Do Registro da ART 


Art. 4° O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do 
Crea e o recolhimento do valor correspondente. 

§ 1° O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART 
ensejará as sanções legais cabíveis. 

§ 2° Após o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serão 
automaticamente anotados no Sistema de Informações Confea/Crea - SIC. 

§ 3° O SIC mencionado no parágrafo anterior é o banco de dados que consolida as 
informações de interesse nacional registradas no Sistema Confea/Crea. 

Art. 5° O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo com o 
disposto nesta resolução, mediante preenchimento de formulário eletrônico, conforme o Anexo I, e 
senha pessoal e intransferível fornecida após assinatura de termo de responsabilidade. 

Art. 6° A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

Art. 7° O responsável técnico deverá manter uma via da ART no local da obra ou 
serviço. 

Art. 8° É vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou 
interrompido registrar ART. 

Art. 9° Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em: 

1- ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços 
inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; 

II - ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica 
vários contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em determinado período; 
e 

111 - ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para 
desempenho de cargo ou função técnica. . 

Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em: 

I - ART complementar, anotação de responsabilidade técnica do mesmo 
profissional que, vinculada a uma ART inicial, complementa os dados anotados nos seguintes 
casos: 

Confea - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura eAgronomia LDR· Leis Decretos, Resoluções 



a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a 
atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução; ou 

b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que não 
impliquem a modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada. 

II - ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica do mesmo 
profissional que, vinculada a uma ART inicial, substitui os dados anotados nos casos em que: 

a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da 
caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada; ou 

b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART. 

Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser 
classificada da seguinte forma: 

1- ART individual, que indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida 
por um único profissional; 

. II - ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica caracterizada como 
intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de 
mesma competência; 

III - ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica 
caracterizada como executiva, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um 
profissional de mesma competência; e 

IV - ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos 
de contrato único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências 
diferenciadas. 

Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a determinado 
empreendimento, registradas pelos profissionais em função de execução de outras atividades 
técnicas citadas no contrato inicial, aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou 
contratação ou subcontratação de outros serviços, devem ser vinculadas àART inicialmente 
registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou serviço. 

Seção 11 
Da Baixa da ART 

Art. 13. Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a participação 
do profissional em determinada atividade técnica a partir da data da baixa da ART correspondente. 

Parágrafo único. A baixa da ART não exime o profissional ou a pessoa jurídica 
contratada das responsabilidades administrativa, civil ou penal, conforme o caso. 

Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga à baixa da ART de 
execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função. 

Art. 15. Para efeito desta resolução, a ART deve ser baixada em função de algum 
dos seguintes motivos: 

I - conclusão da obra ou serviço, quando do término das atividades técnicas 
descritas na ART; ou 

II - interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão das atividades 
técnicas descritas na ART, de acordo com os seguintes casos: 

a) rescisão contratual; 

b) substituição do responsável técnico; ou 
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c) paralisação da obra e serviço. 

Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio 
eletrônico e instruída com o motivo, as atividades concluídas e, nos casos de baixa em que seja 
caracterizada a não conclusão das atividades técnicas, a fase em que a obra ou serviço se encontrar. 

Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo contratante ou pela 
pessoa jurídica contratada por meio de formulário próprio, conforme o Anexo m, desde que 
instruída com informações suficientes que comprovem a inércia do profissional em requerê-la. 

§ 10 No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificará o profissional para 
manifestar-se sobre o requerimento de baixa no prazo de dez dias corridos. 

§ 20 O Crea analisará o requerimento de baixa após a manifestação do profissional 
ou esgotado o prazo previsto para sua manifestação. 

Art. 18. O Crea manifestar-se-á sobre o requerimento de baixa de ART por não 
conclusão das atividades técnicas após efetuar análise do pedido e eventual verificação das 
informações apresentadas. 

§ 10 O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade 
com o disposto nesta resolução. 

§ 20 Compete ao Crea, quando necessário, solicitar documentos, efetuar 
diligências ou adotar outras providências necessárias ao caso para averiguar as informações 
apresentadas. 

§ 30 Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara especializada 
competente para apreciação. 

, Art. 19. Deverá ser objeto de baixa automática pelo Crea: 

I - a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que teve o seu registro 
cancelado ou suspenso após a anotação da responsabilidade técnica; e 

11 - a ART que indicar profissional que deixou de constar do quadro técnico da 
pessoa jurídica contratada. 

Parágrafo único. A baixa da ART por falecimento do profissional será processada 
administrativamente pelo Crea mediante apresentação de cópia de documento hábil ou de 
informações acerca do óbito. 

Art. 20. Após a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas concluídas e a data 
da solicitação serão automaticamente anotados no SIC. 

§ 10 No caso de rescisão contratual ou falecimento do profissional, deverá ser 
anotada no SIC a data do distrato ou do óbito. 

§ 20 No caso em que seja apresentado documento comprobatório, também será 
anotada no SIC a data da conclusão da obra ou serviço. 

SeçãoIll 

Do Cancelamento da ART 


Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá quando: 


I - nenhuma das atividades técnicas descritas naART forem executadas; ou 


11 - o contrato não for executado. 


Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo profissional, 

pela pessoa jurídica contratada ou pelo contratante, e ser instruído com o motivo da solicitação. 
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Art. 23. A câmara especializada competente decidirá acerca do processo 
administrativo de cancelamento da ART. 

§ 1° Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e adotar as 
providências necessárias ao caso. 

§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de 
interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas 
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea 
para decisão. 

§ 3° O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e ao 
contratante o cancelamento da ART. 

Art. 24. Após o cancelamento da ART, o motivo e a data de cancelamento serão 
automaticamente anotados no SIC. 

Seção IV 

Da Nulidade da ART 


Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando: 

I - for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de 
qualquer dado da ART; 

II - for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as 
atribuições profissionais do responsável técnico à época do registro da ART; 

111 - for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou 
jurídicas sem sua real participação nas atividades técnicas descritas na ART, após decisão transitada 
em julgado; 

IV - for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão; 

V - for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro 
profissional habilitado; ou 

VI - for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela 
relacionado. 

Art. 26. A câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida decidirá 
acerca do processo administrativo de anulação da ART. 

§ 1° No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão dos 
dados da ART, preliminarmente o Crea notificará o profissional e a pessoa jurídica contratada para 
proceder às correções necessárias no prazo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da 
notificação. 

§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de 
interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas 
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea 
para decisão. 

§ 3° O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e ao 
contratante os motivos que levaram à anulação da ART. 

Art. 27. Após a anulação da ART, o motivo e a data da decisão que a anulou serão 
automaticamente anotados no SIC. 

Seção V 

Da ART de Obra ou Serviço 
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Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser 
registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes 
do contrato firmado entre as partes. 

§ 10 No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até dez dias após a 
liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde 
que não esteja caracterizado o início da atividade. 

§ 2° É vedado o registro da ART relativa à execução de obra ou à prestação de 
serviço concluído, cuja atividade técnica tenha sido iniciada após a data de entrada em vigor desta 
resolução. 

Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o 
trabalho em equipe para execução de obra ou prestação de serviço obriga ao registro de ART, 
vinculada à ART primeiramente registrada. 

Art. 30. A subcontratação ou a subempreitada de parte ou da totalidade da obra ou 
do serviço obrigaao registro de ART, da seguinte forma: 

I - o profissional da pessoa jurídica inicialmente contratada deve registrar ART de 
gestão, direção, supervisão ou coordenação do serviço subcontratado, conforme o caso; e 

11- o profissional da pessoa jurídica subcontratada deve registrar ART de obra ou 
serviço relativa à atividade que lhe foi subcontratada, vinculada à ART de gestão, supervisão, 
direção ou coordenação do contratante. 

Parágrafo único. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando 
atividades que posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional substituí-la para 
adequação ao disposto no inciso I deste artigo. 

Art. 31. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais responsáveis técnicos 
pela execução da obra ou prestação do serviço obriga ao registro de nova ART, vinculada à ART 
anteriormente registrada. 

Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema 
eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for 
exercida a atividade, nos seguintes casos: 

I - quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa 
física ou jurídica; ou 

11- quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário. 

Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema 
eletrônico e à pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea 
em cuja circunscrição for exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades 
técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo. 

Seção VI 

Da ART de Obra ou Serviço de Rotina 


Art. 34. Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é facultado ao 
profissional que execute obras ou preste serviços de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas 
atividades desenvolvidas por meio da ART múltipla. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao serviço de 
rotina executado por profissional integrante do quadro técnico de pessoa jurídica. 
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Art. 35. Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à obra ou ao 
serviço de rotina pode ser caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de 
forma repetitiva e continuada. 

Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação do 
serviço seja caracterizada como periódica. 

Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço de rotina que 
poderão ser registradas via ART múltipla serão objeto de relação unificada. 

§ 10 A câmara especializada manifestar-se-á sempre que surgirem outras 
atividades que possam ser registradas por meio de ART múltipla. 

§ 20 Aprovada pela câmara especializada, a proposta será levada ao Plenário para 
apreciação. 

§ 3° Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será encaminhada ao 
Confea para apreciação e atualização da relação correspondente. 

Art. 37. A ART múltipla deve relacionar as atividades referentes às obras e aos 
serviços de rotina contratados ou desenvolvidos no mês calendário. 

Art. 38. A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia útil do mês 
subsequente à execução da obra ou prestação do serviço de rotina, no Crea em cuja circunscrição 
for exercida a atividade. 

Art. 39. É vedado o registro de atividade que tenha sido concluída em data 
anterior ou iniciada posteriormente ao período do mês de referência a que corresponde a ART 
múltipla. 

Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e 
efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a 
atividade, nos seguintes casos: 

I - quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa 
física ou jurídica; ou 

II - quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário. 

Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e 
à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde 
for exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades em nome da pessoa 
jurídica com a qual mantenha vínculo. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao registro da 
ART múltipla de execução de obra ou prestação de serviço de rotina desenvolvido por profissional 
integrante do quadro técnico de pessoa jurídica de direito público. 

SeçãoVn 

Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de Diversos Creas 


Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que 
abranjam circunscrições de diversos Creas deve ser registrada antes do início da respectiva 
atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes, da 
seguinte forma: 

I - a ART referente à execução de obras ou à prestação serviços que abranjam 
mais de uma unidade da federação pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a 
atividade; 
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II - a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra 
unidade da federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada 
a atividade profissional; ou 

III - a ART referente à execução de obras ou à prestação de serviços executados 
remotamente a partir de um centro de operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição 
se localizar o centro de operações. 

Seção VIII 

Da ART de Cargo ou Função 


Art. 43. O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa 
jurídica de direito público quanto de direito privado, obriga à anotação de responsabilidade técnica 
no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade. 

§ 1° A ART relativa ao desempenho de cargo ou função deve ser registrada após 
assinatura do contrato ou publicação do ato administrativo de nomeação ou designação, de acordo 
com as informações constantes do documento comprobatório de vínculo do profissional com a 
pessoa jurídica. 

§ 2° Somente a alteração do cargo, da função ou da circunscrição onde for 
exercida a atividade obriga ao registro de nova ART. 

§ 3° É vedado o registro da ART de cargo ou função extinta, cujo vínculo 
contratual tenha sido iniciado após a data de entrada em vigor desta resolução. 

Art. 44. O registro da ART de cargo ou função de profissional integrante do 
quadro técnico da pessoa jurídica não exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de 
serviço - específica ou múltipla. 

Art. 45. O registro da ART de cargo ou função somente será efetivado após a 
apresentação no Crea da comprovação do vínculo contratual. 

Parágrafo único. Para efeito desta resolução, o vínculo entre o profissional e a 
pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de contrato de trabalho anotado na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro 
de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação 
do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a 
serem desenvolvidas pelo profissional. 

Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou função no sistema 
eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da 
circunscrição onde for exercida a atividade. 

CAPÍTULO II 

DO ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 


Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da 
vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações 
de responsabilidade técnica. 

Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades 
finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições: 

I - tenham sido baixadas; ou 

II - não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove 
a execução de parte das atividades nela consignadas. 
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Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada 
pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia 
em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

Seção I 

Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico 


Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para 
os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica 
pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional. 

Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de 
formulário próprio, conforme o Anexo III, com indicação do período ou especificação do número 
das ARTs que constarão da certidão . 

. Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em 
andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do 
profissional na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período 
e as atividades ou as etapas finalizadas. 

Art. 51. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CA T após efetuar a análise do 
requerimento e a verificação das informações apresentadas. 

§ 10 O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade 
com o disposto nesta resolução. 

§ 20 Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros 
documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas. 

Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo 11, deve 
conter as seguintes informações: 

I - identificação do responsável técnico; 

11 - dados das ARTs; 

In - observações ou ressalvas, quando for o caso; 

IV - local e data de expedição; e 

V - autenticação digital. 

Páragrafo único. A CAT poderá ser emitida pela Internet desde que atendidas as 
exigências de análise de documentação relativa ao caso especifico. 

Art. 53. A CAT é válida em todo o território nacional. 

§ 10 A CA T perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. 

§ 20 A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do Confea. 

Art. 54. É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débito relativo a 
anuidade, multas e preços de serviços junto ao Sistema ConfeaJCrea, excetuando-se aqueles cuja 
exigibilidade encontrar-se suspensa em razão de recurso. 

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica. 
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Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da 
pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante 
de seu quadro técnico. 

Art. 56. A CA T deve conter número de controle para consulta acerca da 
autenticidade e da validade do documento. 

Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua validação serão 
automaticamente transmitidos ao SIC. 

Seção 11 

Do Registro de Atestado 


Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por 
pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos. 

Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou 
serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a 
prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de 
execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas. 

Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem 
como os dados técnicos qualitativos e quantitavos do atestado devem ser declarados por profissional 
que possua habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua em seu quadro técnico 
profissional habilitado, o atestado deverá ser objeto de laudo técnico. 

Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profissional por 
meio de formulário, conforme o Anexo IH, e instruído com original e cópia, ou com duas cópias 
autenticadas, do documento fornecido pelo contratante. 

§ 10 Para efeito desta resolução, somente será objeto de registro pelo Crea o 
atestado emitido sem rasuras ou adulteração, e que apresentar os dados mínimos indicados no 
Anexo IV. 

§ 20 O requerimento deverá conter declaração do profissional corroborando a 
veracidade das informações relativas à descrição das atividades constantes das ARTs especificadas 
e à existência de subcontratos ou subempreitadas. 

§ 3° Será arquivada no Crea uma das vias do atestado apresentado. 

Art. 60. O atestado que referenciar serviços que foram parcialmente concluídos 
deve explicitar o período e as etapas executadas. 

Art. 61. O atestado que referenciar serviços subcontratados ou subempreitados 
deve estar acompanhado de documentos hábeis que comprovem a anuência do contratante original 
ou que comprovem a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do 
serviço, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras ou documento equivalente. 

Art. 62. No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado de 
documento público que comprove a conclusão da obra ou serviço expedido pela prefeitura, por 
agência reguladora ou por órgão ambiental, entre outros. 

Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após efetuar a análise 
do requerimento e a verificação dos dados do atestado em face daqueles constantes dos 
assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas. 
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§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade 
com o disposto nesta resolução. 

§ 2° Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros 
documentos ou efetuar diligências para averiguar as infonnações apresentadas. 

§ 3° Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara especializada 
competente para apreciação. 

§ 4° Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar 
assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado 
pelas câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do 
Crea para decisão. 

Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, 
que especificará somente as ARTs a ele correspondentes. 

§ 1° A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de 
responsabilidade do seu emitente. 

§ 2° A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

§ 3° A CAT apresentará infonnações ou ressalvas pertinentes em função da 
verificação do registro do profissional e da pessoa jurídica à época da execução da obra ou da 
prestação do serviço, bem como dos dados do atestado em face daqueles constantes dos 
assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas. 

§ 4° O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da 
pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha ser a ela vinculado 
como integrante de seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação 
ou da entrega das propostas. 

Seção 111 

Da Inclusão ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no Exterior 


Art. 65. É facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro, registrado no Crea, 
que executou obra, prestou serviços ou desempenhou cargo ou função no exterior, requerer a 
inclusão desta atividade ao seu acervo técnico por meio do registro da ART correspondente, desde 
que tenha sido realizada após sua diplomação em curso técnico de nível médio ou de nível superior 
nas profissões abrangidas pelo Sistema ConfealCrea. 

Parágrafo único. O profissional terá o prazo de um ano para requerer a inclusão ao 
acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior, contados da data de registro no Crea ou de sua 
reati vação após entrada no país. 

Art. 66. A inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior deve 
ser requerida ao Crea por meio de fonnulário, confonne o Anexo 111, e instruída com cópia dos 
seguintes documentos: 

I - fonnulário da ART, assinado pelo responsável técnico e pelo contratante, 
indicando o nível de participação e as atividades desenvolvidas pelo profissional; e 

11 - documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na 
execução da obra ou prestação do serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e 
as atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, livro 
de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente. 

§ 1° O Crea dispensará a assinatura do contratante na ART caso seja apresentada 
cópia do contrato ou de documento equivalente que comprove a relação jurídica entre as partes. 
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§ 20 Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade consular 
brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado. 

Art. 67. O requerimento de inclusão ao acervo técnico será analisado para 
verificação da documentação apresentada, das atribuições do profissional e da atividade descrita, 
em função da legislação brasileira em vigor à época de sua execução. 

Parágrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, 
solicitar outros documentos para averiguar as informações apresentadas. 

Art. 68. A câmara especializada competente decidirá sobre o requerimento de 
registro da ART após a verificação das informações apresentadas. 

§ 10 O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade 
com o disposto nesta resolução. 

§ 2° Após o deferimento, o profissional será comunicado para efetuar o 
recolhimento do valor relativo ao registro da ART. 

§ 3° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de 
interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas 
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea 
para decisão. 

CAPÍTULO In 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 


Art. 69. É facultado ao profissional requerer por meio de fomulário, conforme o 
Anexo m, certidão que relaciona as ARTs registradas no Crea em função do período ou da situação 
em que se encontram. 

Art. 70. As cópias dos documentos exigidos nesta resolução devem ser 
autenticadas em cartório ou objeto de conferência atestada por servidor do Crea, desde que 
apresentados os respectivos originais. 

Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessário, averiguar as informações 
apresentadas e adotar as providências necessárias ao caso. 

Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularização de obra ou serviço 
concluído sem a anotação de responsabilidade técnica serão objeto de resolução específica. 

Art. 73. Os valores de registro e de serviços disciplinados nesta resolução serão 
objeto de legislação específica. 

Art. 74. Os Anexos I, n, me IV serão atualizados anualmente pelo plenário do 
Confea, após deliberação da comissão permanente que tem como atribuição a organização do 
Sistema. 

§ 10 Para fins de atualização dos Anexos I, n, In e IV, o Crea deve encaminhar ao 
Confea proposta justificada até 30 de maio de cada ano. 

§ 20 O disposto neste artigo também se aplica ao manual de procedimentos para 
preenchimento da ART, emissão de CAT e registro de atestado. 

Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimentos serão 
atualizadas rotineiramente a partir de proposta justificada encaminhada pelos Creas, após 
deliberação da comissão permanente que tem como atribuição a organização do Sistema. 

Parágrafo único. As propostas para atualização das tabelas auxiliares serão 
analisadas em caráter prioritário pela unidade organizacional do Confea responsável pela 
elaboração de normas e procedimentos. 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 


Art. 76. O Crea terá até a data de início da vigência desta resolução para promover 
a adaptação de suas rotinas administrativas aos novos procedimentos previstos para a anotação de 
responsabilidade técnica e a composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo 
Confea. 

Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Crea 
deverá adotar as seguintes providências: 

I - instituir plano de comunicação para divulgar aos profissionais os 
procedimentos que serão alterados ou implantados a partir da vigência desta resolução; 

H - reformular os atos administrativos que contrariem as novas disposições; e 

HI - aprovar outros atos administrativos que se façam necessários para o 
cumprimento desta resolução . 

. Art. 77. O Crea terá o prazo de doze meses após a entrada em vigor desta 
resolução para implantar a infraestrutura tecnológica necessária e adaptar seu sistema corporativo 
aos novos procedimentos eletrônicos previstos para a anotação de responsabilidade técnica e a 
composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam: 

I - registro, baixa, cancelamento e anulação de ART; 

H - emissão de certidão de acervo técnico; 

IH - registro de atestado; 

IV - inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior; 

V - consulta às ARTs registradas e às CATs emitidas; e 

VI - anotação no SIC das informações referenciadas nesta resolução. 

§ 1° Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema 
corporativo do Crea se efetivem, os novos procedimentos previstos para o registro e a baixa da ART 
poderão ser disponibilizados ao profissional por meio de formulário impresso nos moldes dos 
anexos desta resolução. 

§ 2° Até que a integração ao SIC se efetive, o sistema corporativo do Crea deverá 
disponibilizar aos interessados serviço de consulta aos documentos eletronicamente registrados e 
emitidos. 

§ 3° Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema 
corporativo do Crea se efetivem, a CAT poderá ser emitida manualmente e assinada pelo presidente 
ou por empregado do Crea, desde que conste da certidão referência expressa a esta delegação. 

Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente será efetivado com 
a apresentação ao Crea da via assinada e do comprovante do pagamento do valor correspondente. 

Parágrafo único. Será vedado ao Crea registrar ART manualmente preenchida a 
partir de 1° de janeiro de 2011, ressalvados casos específicos devidamente justificados e autorizados 
pelo Plenário do Confea. 

Art. 79. O profissional terá o prazo de um ano para requerer ao Crea, nos termos 
da Resolução n° 394, de 17 de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a 
obra ou serviço concluído que tenha sido iniciado antes da entrada em vigor desta resolução. 
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Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo será contado da data 
de entrada em vigor desta resolução. 

Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotação de responsabilidade 
técnica serão obrigatórios somente para as ARTs registradas de acordo com os formulários 
constantes do Anexo 1. 

Parágrafo único. Os novos procedimentos para análise de acervo técnico serão 
obrigatórios para todas as ARTs, independentemente da data de registro, ressalvadas aquelas 
indicadas em requerimento protocolizado no Crea até a data de entrada em vigor desta resolução. 

Art. 81. Esta resolução entra em vigor em 10 de janeiro de 2010. 

Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário das Resoluções nOs 430, de 13 de 
agosto de 1999, e 444, de 14 de abril de 2000, e na íntegra as Resoluções nOs 317, de 31 de outubro 
de 1986,394, de 17 de março de 1995,425, de 18 de dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio de 
2008, as Decisões Normativas nOs 15, de 2 de janeiro de 1985, 58, de 6 de outubro de 1995, e 64, de 
30 de abril de 1999, e demais disposições em contrário. 

Brasília, 12 de novembro de 2009. 


Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo 

Presidente 


Publicada no D.O.D, de 31 de dezembro de 2009 - Seção I, pág. 119 a 121 

Art. 79 - Alterado pela Decisão n° 1980/2010. 
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