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REQUERIMENTO  -  ART 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 

Lei nº 28000 de 18 de Junho de 1956 
Resolução Normativa nº 47 de 24 de Agosto de 1978 – CFQ 

 
Conselho Regional de Química VII Região 

Estado da Bahia 

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO (REQUERENTE): 
Nome: 
 
Título Profissional: 
 

Registro no CRQ VII: 

Tel.: Email: 
 

2. DADOS DO CONTRATANTE: 
Razão Social:  CNPJ:  
Endereço:  
Cidade  Estado:  
Responsável (is) Legal (is): 
 CPF:  
 CPF:  
 CPF:  
Valor do Contrato (preenchimento opcional): 

 

3. DADOS DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO: 
Razão Social:  CNPJ:  
Endereço: 
 
Cidade:  Estado: CEP: 
Data inicial:  Previsão de término:  Duração: 
Finalidade: 
 
 

 
4. ATIVIDADE TÉCNICA / ATRIBUIÇÃO ATENDIDA 

N° da Atribuição Profissional atendida (RN 36/74; RN 245/12 e RN 259/15)  
Participação do Profissional Solicitante: 

 NATUREZA:                (    )  Elaboração      (    ) Execução    (    ) Acompanhamento 
 NÍVEL:                         (    )  Autor                (    ) Participação 

Nota: A Atividade Profissional deve ser compatível com a formação do Profissional registrado no CRQ VII – Preencher  o 
número da Atribuição Profissional com base na Tabela de Serviço/Atividade x Profissional Habilitado disponível no site.
 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO / SERVIÇO / ATIVIDADE: 
 
 
 
 

Nota: A descrição do projeto/ serviço deverá estar vinculada à atividade atribuída ao profissional com base nas Resoluções 
Normativas indicadas no item 4. Esta descrição é de inteira responsabilidade civil do profissional solicitante e da Empresa 
contratante. 
 

6. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

 
 
 

Informações complementares: 
1) O CRQ VII após recebimento e análise do Requerimento (meio físico ou eletrônico) emitirá a Guia de pagamento da 

taxa que terá validade de 05 (cinco) dias úteis; 
2) O Profissional Requerente deverá estar com a anuidade do exercício quitada; 
3) Após a comprovação do  pagamento da taxa, o profissional receberá a ART via e-mail,  no prazo de até 03 dias úteis; 
4) Para validade oficial do documento, o mesmo deverá estar assinado pelo CRQ VII, pelo Profissional Técnico 

Responsável e pelo Tomador do Serviço (Contratante) devidamente identificado; 
5) Para constar no Acervo Técnico do Profissional, a via devidamente validada conforme o item anterior deverá ser 

encaminhada ao CRQ VII (em meio físico ou eletrônico) no prazo máximo de 60 dias após conclusão do serviço. 
6) A presente Certidão ART tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da emissão. Para os contratos 

cuja a execução dos serviços extrapole esse prazo, deverá ser providenciada a renovação da Certidão ART. 
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