
CARTA DE SERVIÇOS
serviços para empresas

REGISTRO DE
CONSÓRCIO



REGISTRO DE CONSÓRCIO

É o registro concedido à associação de duas ou mais empresas 
para realizar uma determinada obra e/ou serviço de Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, na jurisdição 

do Crea – PE.

DOCUMENTAÇÃO
1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ;
2. Original ou cópia autenticada do termo de constituição do 
consórcio, devidamente registrado na junta comercial ou 
cartório, constando claramente o objetivo do mesmo;
3. Original ou cópia autenticada do contrato firmado entre o 
consórcio e a (o) contratante;
4. Cópia da ordem de serviço ou outro documento que 
comprove o início da obra/serviço se for o caso;
5. Todas as empresas consorciadas devem ter registro ou 
visto junto ao Crea-PE;
6. ART’s do seu quadro técnico.

TAXA
R$ 257,46

São variáveis, tendo em vista que depende da apreciação 
da Câmara Especializada competente e, se for o caso, da 
apreciação do Plenário.

Em alguns casos, são necessárias diligências para 
obtenção de informações complementares à instrução do 
processo.

PRAZOS



TRÂMITE PROCESSUAL

Protocolo da documentação
no Crea, através do SITAC

Análise pela Câmara 
Especializada competente (se 

for o caso)

Concessão do registro

Apreciação pelo Plenário do 
Crea (se for o caso)

OBSERVAÇÕES

1. A documentação deverá ser inserida no SITAC;
2. Todo registro de consórcio é submetido à câmara 
especializada para análise e julgamento;
3. A anuidade de pessoa jurídica referente ao exercício 
em que for requerido o registro corresponderá a tantos 
duodécimos quantos forem os meses ou fração, 
calculada da data do seu deferimento até o final do 
exercício. 
4. Os valores de anuidade são atualizados anualmente 
pelo Plenário do Confea. 
5. Não poderá ser cobrada anuidade de consórcio ou 
sociedade que não se constitua em pessoa jurídica 
diferente de suas consorciadas.
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