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NACIONAL



REGISTRO DE EMPRESA NACIONAL

É o registro concedido às empresas que desejam atuar nas 
áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e 
Meteorologia, para exercício legal das suas atividades, 

apresentando um quadro técnico e os responsáveis técnicos.

DOCUMENTAÇÃO
1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ;
2. Original ou cópia autenticada dos seguintes documentos e 
sua(s) última(s) alteração (ões) consolidada (s),devidamente 
registrados na junta comercial ou cartório:
a) Contrato social, para sociedade limitada;
b) Estatuto social, para cooperativas, associações, fundações 
e companhias;
c) Ata da assembleia de constituição da empresa, para 
sociedade anônima;
d) Instrumento de constituição para firma 
individual/empresário;
e) Lei específica, para autarquias e fundações.
A última alteração contratual apresentada deverá conter 
todos os dados atualizados da empresa (razão social, 
objetivo, capital social, diretoria). Se a razão social da última 
alteração for divergente da razão constante do contrato 
social, deverá ser apresentada a alteração contratual que 
registrou a mudança da razão;
3. Formulário Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
de cargo/função, para todos os profissionais pertencentes ao 
quadro técnico da empresa;
4. Certidão de registro e quitação do Crea de origem, quando 
se tratar de Registro de Filial cuja matriz seja de outro estado.



São variáveis, tendo em vista que poderá depender da 
apreciação das instâncias do Crea (Câmara Especializada, 
Plenário).

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

PRAZOS

OBSERVAÇÕES

1. A documentação deverá ser inserida no SITAC.

2. 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. 

3. Os valores de anuidade são atualizados anualmente 
pelo Plenário do Confea. 

TAXA
R$ 257,46

TRÂMITE PROCESSUAL

Protocolo da documentação
no Crea, através do SITAC

Análise pela Câmara 
Especializada competente (se 

for o caso)

Apreciação pelo Plenário do 
Crea (se for o caso)

Concessão do registro


