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• O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e os
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas),
autarquias federais, regidos pela Lei nº 5.194/1966, têm por
objetivo principal regular e fiscalizar o exercício das profissões
da agronomia, engenharia, geologia, geografia e meteorologia,
bem como suas modalidades e especialidades, em seus níveis
superior, tecnológico e técnico.

O Sistema Confea/Crea



• Os cerca de 1 milhão de profissionais e as mais de 265 mil
empresas retratam a dimensão do Sistema Confea/Crea e de
sua responsabilidade para o desenvolvimento do Brasil.

O Sistema Confea/Crea



• As nossas diversas profissões, pelo seu caráter social e
humano, têm a sociedade como foco principal. Garantir a ela
que os trabalhos técnicos sejam projetados e executados por
profissionais aptos tecnicamente e em concordância com os
princípios éticos é o mínimo que fazemos, buscando julgar
com segurança, fiscalizar com assertividade e atuar com
eficiência na prestação de serviço público.

O Sistema Confea/Crea



• Dois caminhos:

Certificação acadêmica: tecnológica, graduação e pós-
graduação,

Certificação profissional:

a) Certificação; e

b) Acervo Técnico (CAT),

Certificação



• Documento instituído por Lei
(6.496/1977) e que define, para
os efeitos legais, os
responsáveis técnicos pelo
desenvolvimento de atividade
técnica no âmbito das
profissões abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Edifício sede do Confea - Brasília



• Fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica no Crea
todo contrato para execução de obra ou prestação de serviço
de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e
Meteorologia, bem como para o desempenho de cargo ou
função para a qual sejam necessários habilitação legal e
conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
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RESPONSÁVEL
TÉCNICO

DADOS DO
CONTRATO

DADOS DA 
OBRA/SERVIÇO

ATIVIDADE
TÉCNICA



Órgãos Públicos

Creas

Profissionais

Sociedade

Fonte de dados reais e atualizados

ART

INFORMAÇÃO

Planejamento da Fiscalização

Constituição do Acervo Técnico

Identificação do Resp. Técnico

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART



Livro de Ordem (Diário de Obras)

O Livro de Ordem constituirá a memória escrita de todas as atividades relacionadas com
a obra ou serviço e servirá de subsídio para:

I – comprovar autoria de trabalhos;
II – garantir o cumprimento das instruções, tanto técnicas como administrativas;
III – dirimir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à obra;
IV – avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de
trabalho; e
V – eventual fonte de dados para trabalhos estatísticos.

O Livro de Ordem tem ainda por objetivo confirmar, juntamente com a ART, a efetiva
participação do profissional na execução dos trabalhos da obra ou serviço, de modo a
permitir a verificação da medida dessa participação, inclusive para a expedição de CAT.



• A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que
certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no
Crea, que constituem o acervo técnico do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT



• O acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades
desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compatíveis
com suas competências e registradas no Crea por meio de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Certidão de Acervo Técnico - CAT



• A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos
profissionais integrantes de seu quadro técnico.

• A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da
pessoa jurídica somente se o profissional estiver a ela
vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Certidão de Acervo Técnico - CAT



Fonte das imagens: http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/licitacao/2018/cp/cp0005-18_recurso_urban_green.pdf

Certidão de Acervo Técnico - CAT

http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/licitacao/2018/cp/cp0005-18_recurso_urban_green.pdf


Unidade de Ação do Sistema Confea/Crea

Uniformidade de Procedimentos
 Documentos
 Exigências
 Critérios
 Modelos ART e CAT
 Tabela auxiliares
 Procedimentos eletrônicos:
 Registro e Baixa de ART
 Emissão de CAT
 Consulta pública (Lei de Acesso à Informação)



Unidade de Ação do Sistema Confea/Crea

Favorece
 Atuação profissional em diversos Estados
 Fiscalização integrada:

Creas e Órgãos Públicos
 Celeridade processual
 Verificação da situação:

ART e CAT
 Acesso a informações:

Engenharia, Agronomia e Geociências
 Rastreabilidade



Lei nº 8.666/1993 – Contratação de Serviços e Obras Públicas

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-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 do pessoal

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um

dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

(...)

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes

a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação

dada pela Lei nº 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 nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo

do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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