
Palestra CREA-SP 

Djalma Campos Guimarães Filho 

CREA-SP 



Para acessar o sistema CREANet, é necessário que seu navegador (browser) não restrinja a exibição de Popups.  
Clique aqui para saber como configurar seu navegador.  
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• Da ART de obra ou serviço 
A ART de obra ou serviço refere-se à execução 
de obras ou prestação de serviços objeto de um 
único contrato. 

 
• Da ART de cargo ou função 

A ART de cargo ou função refere-se ao vínculo 
do profissional com pessoa jurídica para 
desempenho de cargo ou função técnica. 

 
• Da ART de obra ou serviço de rotina 

A ART de obra ou serviço de rotina, denominada 
ART múltipla, especifica vários contratos 
referentes à execução de obras ou à prestação 
de serviços de rotina em determinado período. 



Número da ART vinculado à ART principal do 
empreendimento ou à ART relativa ao contrato inicial 
no caso de subcontratação. 





1. Individual: indica que a atividade, objeto do 
contrato, é desenvolvida individualmente pelo 
profissional. 
 

2. Coautor: indica que uma atividade técnica 
caracterizada como intelectual, objeto de contrato 
único, é desenvolvida em conjunto por mais de um 
profissional de mesma competência. 
 

3. Corresponsável: indica que uma atividade 
caracterizada como executiva, objeto de contrato 
único, é desenvolvida em conjunto por mais de um 
profissional de mesma competência. 
 

4. Equipe: indica que diversas atividades 
complementares, objetos de contrato único, são 
desenvolvidas em conjunto por mais de um 
profissional com competências diferenciadas. 

No caso do item 1, não será impressa na ART o 
termo “individual”. 
 
No caso dos itens 2, 3 e 4, os profissionais 
deverão indicar a participação técnica envolvida: 
 
a) A primeira ART do contrato deverá informar 

que corresponde ao primeiro registro da 
participação técnica. 
 

b) As demais ARTs deverão vincular-se à 
primeira ART do contrato, em função da 
participação técnica envolvida. 

 



Identifica o número da ART do contrato à qual a 
ART de coautoria, corresponsabilidade ou equipe 
deverá vincular-se. 



1. Inicial: relativa à primeira ou única anotação de responsabilidade 
técnica do profissional no respectivo contrato. 
 

2. Complementar: relativa à anotação de responsabilidade técnica 
do mesmo profissional que, vinculada à ART inicial, complementa 
os dados anotados quando: 
 

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

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

3. Substituição: relativa à anotação de responsabilidade técnica 
que, vinculada à ART inicial, substitui os dados anotados quando: 
 

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 



Identifica o número da ART inicial à qual a ART 
deverá vincular-se em caso de forma de registro 
complementar ou substituição. 
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Se não for localizada a empresa para o nº digitado, o sistema informará:  
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EMPRESA EXEMPLO LTDA 

99.999.999/99999-99 





Informa o cadastro ou convênio firmado 
com o Crea que possibilita condições de 
excepcionalidade para registro da ART e 
serviços a ela relacionados. 



Informa o nome completo da pessoa física ou a denominação 
da pessoa jurídica contratante. 

Informa o número da inscrição do contratante na Receita 
Federal. 

O padrão é BRASIL, devendo ser informado o endereço 
completo do contratante.  





No caso de o contratante residir ou sua sede ser 
localizada no exterior, não será exigido o CEP, 
possibilitando o preenchimento dos campos de 
endereço. 



13026-241 

Voltando para o endereço no BRASIL, clicar na lupa 
para pesquisa ou digitar o CEP. 



Existindo o CEP,  o Sistema trará todas as informações, 
devendo ser digitado o número e verificar o 
complemento, se for o caso.  



Informa o número do contrato/convênio, quando existir. 
 

Quando existir, o profissional deverá preencher o número de 
identificação do contrato, subcontrato ou convênio. 
 

Quando este campo não for preenchido, será impresso o 
termo “sem número”. 

Informa a data de celebração do contrato escrito ou verbal. 
Informar o valor relativo ao 
desenvolvimento da atividade técnica: 
1. valor do contrato, no caso de 

prestação de serviço. 
2. custo da obra, no caso de execução 

de obra. 



Informa o tipo de contratante da obra ou serviço, de 
acordo com as seguintes definições: 
 
1. Pessoa física: pessoa natural. 

 
2. Pessoa Jurídica de Direito Privado: empresário, 

sociedade de economia mista, empresa pública, 
fundação, associação, sociedade, organização 
religiosa e partido político. 
 

3. Pessoa Jurídica de Direito Público: União, Estados, 
Distrito Federal, municípios, autarquias e demais 
entidades de caráter público criadas por lei. 



13026-241 
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Data prevista para início da  
atividade técnica relativa a 
obra ou serviço contratado. Data prevista de término 
da obra ou serviço. 

Informa o código constante do 
cadastro de obras públicas no caso em 
que a obra ou serviço utilizar recursos 
públicos. 
O profissional deverá informar o 
número de cadastro da obra pública, 
quando estiver identificado no edital 
da licitação. 

Identifica a que fim se destina a obra 
ou serviço após sua realização. 

Informa nome completo do 
proprietário do empreendimento e; 
Informa o número da inscrição do 
proprietário na Receita Federal. 



Identifica o nível de responsabilidade 
técnica sobre a atividade a ser 
desenvolvida pelo próprio profissional, 
individualmente ou por outros 
profissionais vinculados ao contrato. 

Identifica a atividade a ser 
desenvolvida pelo profissional para a 
execução da obra ou prestação do 
serviço. 

Identifica a obra ou o serviço 
objeto do contrato. 

Identifica o complemento da obra ou 
serviço que será realizado pelo profissional 
com o objetivo de detalhar sua 
especificidade. 

Informa a medida da parcela da obra ou 
serviço a ser executada pelo profissional. 



Apresenta o valor calculado para registro da 
ART. 
Apresentará a informação “isento” conforme 
o caso. 

Se necessário poderá ser incluída nova atividade técnica, 
para tanto clique aqui e repita os passos anteriores. 



Declara o interesse do profissional de resolver possíveis conflitos ou 
litígios originados do contrato por meio de arbitragem, conforme texto 
abaixo: ”Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem 
como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de 
acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do 
Centro de Mediação e Arbitragem – CMA vinculado ao Crea-XX, nos 
termos do regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes 
declaram concordar.” 

Declara a aplicabilidade das regras às atividades profissionais relacionadas 
na ART, conforme as seguintes opções: 
1. Sim: “Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas 

normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004.” 

2. Não: “Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas 
técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 
de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais 
acima relacionadas.” 

Informa resumidamente característica ou detalhe da 
obra ou serviço, ou apresenta esclarecimento sobre o 
contrato. 

Identifica a entidade de classe que, conveniada ao Crea, está apta para a execução 
de ações voltadas à verificação do exercício e das atividades profissionais ou ao 
aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais diplomados nas profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
 
Caso o profissional não deseje escolher qualquer das entidades de classe 
relacionadas, deverá informar o item “nenhuma”. 

CAMPINAS 



Apresenta a data do pagamento do boleto 
bancário.  
 
Esta informação será disponibilizada no caso de 
impressão/reimpressão da ART após o pagamento 
da ART. 

Informa o valor pago para registro da ART.  
 
Esta informação será disponibilizada no caso de 
impressão/reimpressão da ART após o pagamento 
da ART. 

Informa o número da Certidão de Acervo Técnico, caso 
a ART tenha sido objeto de requerimento. 

ART PREENCHIDA 
Dados digitados no sistema 
 
ART CADASTRADA 
Dados confirmados pelo profissional 
   * Não possui valor jurídico. 
 
ART REGISTRADA 
Dados confirmados e boleto quitado 







Imprimir ART 





Imprimir Boleto  





Observações:  
 
1. A data de registro da ART será a data de quitação bancária do valor a ela 

correspondente.  
 

2. Somente o pagamento identificado no sistema do Crea validará 
eletronicamente o registro da ART e possibilitará sua impressão definitiva. 
 

3. No caso de agendamento eletrônico, o registro da ART somente será 
efetivado após a conclusão da transação bancária. 

http://creanet1.creasp.org.br/

