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MARQUE O SERVIÇO REQUERIDO 

(Veja a documentação obrigatória para cada serviço na página seguinte) 

 Certidão de Acervo Técnico para registro de atestado  Certidão de Acervo Técnico sem registro de atestado 

C
A

T
  Atividade Concluída  Registro em Acervo Técnico – RAT 

 Atividade em Andamento  Exigência Protocolo Nº  

 Atestado Complementar  Outros  

 
1. Dados do Profissional 

Nome Completo:  

RNP:  CREA-SC:  Título Profissional:  

E-mail:  Telefone:  
 

2. Informações relacionadas às ARTs (Relacione as ARTs referentes ao serviço solicitado) 

  
Use o campo ao lado para 

descrever: 

  1 – ARTs a serem certificadas; 

Inclusive as ARTs referentes aos aditivos 
existentes 

2 – ARTs dos serviços 

subcontratados se houver; 

3 – Observação relativa aos serviços 

“outros”. 

  

  
Período a ser certificado:  

[    ]  Todo Acervo ou Período: _______/________/________  à  ________/_______/_________ 
 

 
3. Declaração a cerca do atestado 

Eu,                                                                                                               ,                                                             
.                                                               RG:                                          .                                
CPF:                                             corroboro a veracidade das informações do atestado 
emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para a [     
execução da obra ou [      prestação dos serviços nele constantes e nas ARTs especificadas 
neste requerimento, bem como a [   ] existência ou [    inexistência de contratos de 
subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299 do Código Penal, instituído 
pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10 inciso I, alínea “b” do Código de Ética 
Profissional, instituído pela Resolução 1.002/2002. 

 Nota 1: Falsidade  ideológica: omitir,  em 
documento público ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante. 
Nota 2: No exercício da profissão é conduta 
vedada  ao  profissional  prestar  de  má-fé 
orientação, proposta, prescrição ou qualquer 
ato profissional que possa resultar em dano às 
pessoas ou a seus bens patrimoniais. 

_____________________________,________de ________ de  _________. Informações sobre a subempreitada: 

 
_________________________________________ 

Assinatura do Responsável Técnico 

  

  

4. Assinatura do Requerente 
 
Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, termos em que peço deferimento. 

_______________________________, _______de ________ de  _________.   
  Assinatura do Responsável Técnico 

5. Para uso do CREA-SC 
 
5.1 Local e Data: ________________________, ______de ________ de  _______. 
 
 
5.2 – Assinatura e Carimbo de Identificação do Atendente: 
 
 

_________________________________________________ 
 

5.3 - Protocolo nº:________________________________ 

Vinculados: de _______________  a  ________________ 

N.º de páginas impressas do atestado:  ______________ 

N.º de imagens encaminhadas para análise: __________ 

Edital: ______/______/________ as _______ hs. 

5.4 – Observações: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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6. Documentação Obrigatória 
6.1. CAT ESPECÍFICA com REGISTRO DE ATESTADO (CAT e RACT) 
> Requerimento devidamente preenchido e assinado. Especificar o número 
da(s) ART(s) requeridas no campo 2-Informações relacionadas às ARTs; 
> Cópia da ART da obra/serviço a acervar (opcional); 
> Documento de conclusão (Atestado, Certidão, Declaração, etc.), original ou 
cópia autenticada, fornecido pelo contratante, contendo, no mínimo: 

a) Identificação do contratante com CPF ou CNPJ; 
b) Identificação completa do(s) responsável(is) técnico(s); 
c) Identificação completa da empresa executora (quando houver); 
d) Descrição da(s) atividade(s) executada(s) pelo(s) profissional(ais) e 

seu(s) respectivo(s) quantitativo(s); 
e) Localização da obra/serviço; 
f) Período de execução efetiva da obra/serviço com data de início e 

término; 
g) Local e data da expedição do documento; 
h) Identificação completa do responsável pelas informações do documento; 
i) Cargo/função do responsável pelas informações (quando o contratante 

for Pessoa Jurídica); 
 j) Assinatura do responsável pelas informações (c/ firma reconhecida 

quando Empresa Privada ou Pessoa Física); 
> Em caso de subcontratação, documento contendo a anuência expressa do 
proprietário para a subcontratação da obra/serviço, contendo as atividades e 
quantidades executadas pelo profissional ou empresa subcontratada OU 
documentos que comprovem a efetiva participação do profissional para 
instauração de processo para análise técnica;  
> Em caso de obra/serviço de propriedade do próprio profissional ou da 
empresa executora, documento público que indique a conclusão da 
obra/serviço (habite-se, alvará de operação, etc.); 
 > Taxa: selecionar o código 303-8 – “CAT COM REGISTRO DE 
ATESTADO”. 
Observação: 

a) Cada taxa gerada refere-se à emissão de UMA CAT com o respectivo 
registro de UM Atestado. Caso queira registrar outras vias do Atestado, serão 
emitidas as respectivas CATs que receberão nova numeração e deverá 
apresentar tantas taxas quitadas quantas forem as vias a serem registradas. 

b) Para cada contrato (obra/serviço a acervar) é necessária a apresentação 
de um requerimento, acompanhado da respectiva documentação necessária. 

c) Planilhas anexas somente serão registradas caso estejam mencionadas 
no corpo do atestado e com todas as suas páginas devidamente rubricadas 
pelo emitente.  

d) Agendamento de pagamento não vale como pagamento efetivo. 
 
6.2. CAT ESPECÍFICA sem RACT 
Para ART(s) que esteja(m) registrada(s) em Acervo Técnico (RAT) e/ou 
baixada(s) por conclusão da obra/serviço até a data de 09/02/2001. 

Obs: para ARTs já registradas em Acervo Técnico, a Certidão poderá ser 
impressa diretamente através do CreaNet Profissional. 
Para ART ainda não registrada em acervo técnico, é necessário solicitar o 
registro da ART (RAT) e a emissão da CAT ESPECÍFICA. 
> Requerimento devidamente preenchido e assinado. Especificar o número 
da(s) ART(s) requeridas no campo 2-Informações relacionadas às ARTs; 
> Cópia da ART da obra/serviço a acervar (opcional); 
> Taxa: selecionar o código 300-0 – “CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
ATÉ 20 ARTs” ou 301-2 “CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 
20 ARTs”. 
Observação: 

a) Não haverá registro em atestado técnico. 
b) Cada taxa gerada refere-se à emissão de UMA CAT. Caso queira outras 

Certidões de Acervo, deverá apresentar tantas taxas quitadas quantas forem 
as certidões a serem emitidas. Cada CAT receberá uma nova numeração. 

d) Agendamento de pagamento não vale como pagamento efetivo. 
 
6.3. REGISTRO EM ACERVO TÉCNICO (RAT) 
> Requerimento devidamente preenchido e assinado; Especificar o número 
da(s) ART(s) requeridas no campo 2-Informações relacionadas às ARTs;  
> Cópia da ART da obra/serviço a acervar (opcional); 
> Documento de conclusão (Atestado, Certidão, Declaração, etc.), original ou 
cópia autenticada, fornecido pelo contratante, contendo, no mínimo: 

a) Identificação do contratante com CPF ou CNPJ; 
b) Identificação completa do(s) responsável(is) técnico(s); 
c) Identificação completa da empresa executora (quando houver); 
d) Descrição da(s) atividade(s) executada(s) pelo(s) profissional(ais) e 

seu(s) respectivo(s) quantitativo(s); 
e) Localização da obra/serviço; 
f) Período de execução efetiva da obra/serviço com data de início e 

término; 
g) Local e data da expedição do documento; 
h) Identificação completa do responsável pelas informações do documento; 
i) Cargo/função do responsável pelas informações (quando o contratante 

for Pessoa Jurídica); 
j) Assinatura do responsável pelas informações (c/ firma reconhecida 

quando Empresa Privada ou Pessoa Física); 
> Em caso de subcontratação, documento contendo a anuência expressa do 
proprietário para a subcontratação da obra/serviço, contendo as atividades e 
quantidades executadas pelo profissional ou empresa subcontratada; 

> Em caso de obra/serviço de propriedade do próprio profissional ou da 
empresa executora, documento público que indique a conclusão da 
obra/serviço (habite-se, alvará de operação, etc.); 
Observação: 

a) Para cada contrato (obra/serviço a acervar), é necessária a apresentação 
de um requerimento, acompanhado da respectiva documentação necessária. 

b) Não há taxas para este procedimento. 
 
6.4 CAT TOTAL 
Para ART(s) que esteja(m) registrada(s) em Acervo Técnico (RAT) e/ou 
baixada(s) por conclusão da obra/serviço até a data de 09/02/2001,  

Obs: para ARTs já registradas em Acervo Técnico, a Certidão poderá ser 
impressa diretamente através do CreaNet Profissional. 
Para ART ainda não registrada em acervo técnico, é necessário solicitar o 
registro da ART e a emissão da CAT TOTAL,  
> Requerimento devidamente preenchido e assinado. Especificar no campo “2 
- Período a ser certificado” se é Todo o Acervo ou de um período específico; 
> Taxa: selecionar a taxa de código 300-0 – “CAT SEM REGISTRO DE 
ATESTADO ATÉ 20 ARTs” ou 301-2 “CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
ACIMA DE 20 ARTs”. 
Observação: 

a) Não haverá registro em atestado técnico. 
b) Agendamento de pagamento não vale como pagamento efetivo. 

 
6.5 2ª VIA CAT ESPECÍFICA 
> Requerimento devidamente preenchido e assinado. Especificar o número 
da(s) ART(s) requeridas no campo 2-Informações relacionadas às ARTs; 
> Cópia do documento de conclusão (Atestado) registrado para a respectiva 
CAT, quando existir; 
> Taxa: selecionar a taxa de código 300-0 – “CAT SEM REGISTRO DE 
ATESTADO ATÉ 20 ARTs” ou 301-2 “CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
ACIMA DE 20 ARTs”. 
Observação: 

a) Cada taxa gerada refere-se à emissão de UMA CAT. Caso queira outras 
Certidões de Acervo, deverá apresentar tantas taxas quitadas quantas forem 
as certidões a serem emitidas. Cada CAT receberá a mesma numeração e 
data de emissão anterior. 

b) Para cada contrato (obra/serviço a acervar), é necessária a apresentação 
de um requerimento, acompanhado da respectiva documentação necessária. 

c) Agendamento de pagamento não vale como pagamento efetivo. 
 
6.6. REANÁLISE DE PROTOCOLO DE ACERVO 
> Requerimento Padrão devidamente preenchido e assinado. Especificar no 
campo 2-Informações relacionadas às ARTs, quais documentos ou nova ART 
estão sendo encaminhados; 
> Novo(s) documento(s) solicitado(s) ou corrigido(s); 
Observação: Não há taxas para este procedimento. 
 
7. Legislação 
- Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências. 
- Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação 
de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, de 
Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências. 
- Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe 
sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o acervo técnico profissional 
e dá outras providências. 

 
8. Observações Gerais 
8.1 É obrigatória a apresentação de todos os documentos solicitados para 
cada caso. Caso falte algum documento a solicitação não será aceita e serão 
devolvidos os documentos ao requerente, explicando o motivo da devolução; 
8.2 A ART deverá estar devidamente quitada; 
8.3 Cada taxa gerada refere-se à emissão de uma CAT e, conforme a 
solicitação, ao registro de uma via do Atestado. Caso queira outras Certidões 
de Acervo e/ou o registro de mais vias do Atestado, deverá apresentar tantas 
taxas quitadas quantas forem as certidões solicitadas. Cada CAT receberá 
uma nova numeração. 
8.4 O Atendimento do CREA-SC verificará se os campos do requerimento, 
obrigatórios a cada solicitação, estão corretamente preenchidos e se confere a 
assinatura do profissional requerente; 
8.5 O profissional poderá solicitar prioridade na análise e registro do atestado 
para participação em licitação, mediante a apresentação da cópia do edital ou 
outro documento contendo a data de abertura do processo ou entrega da 
documentação, desde que seu objeto seja condizente com a obra/serviço a ser 
acervada. 
 
► TAXAS 
> Para emitir a guia pelo site, retornar a página inicial. Do lado direito no item 
“EMISSÃO DE BOLETOS”, clicar no link “BOLETO TAXA/SERVIÇO", digitar o 
CPF/CNPJ”, preencher os dados e selecionar a taxa de código selecionar o 
código específico para cada solicitação. 
> Agendamento de pagamento não vale como pagamento efetivo. 
 
► PRAZO 
Em média 05 (cinco) dias úteis. 

 

http://www.crea-sc.org.br/portal/arquivosSGC/Requerimento%20exigência%20protocolo%20v1.pdf
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