
3 

14- A ernpresa deve comprovar que a obra/ service nao ultrapasse 180 

dias, pois caso extrapole tal prazo tera que efetivar o. seu regisr.ro (art. 59 da Lei n°. 5.194/ 66) no 

Crea onde a obra/ service sera executado. 

forma do artigo anterior, e ser instruido com a certidao do registro no Conselho Regional 
de origem". 

13- Ademais, o art. 2° da Pr6pria Resolucao diz que "o requerimento 

do visto devera indicar, expressamente, a finalidade para a qual esta sendo solicitado, na 
. . 

I 

Art. 1°. - Sera concedido visto ao registro da pessoa juridica originario de outro 
Conselho Regional, para os seguintes efeitos e prazos de validade: 
I - execucao de obras ou prestacao de services. 
Prazo: nao superior a 180 (cento e oitenta) dias; 
II - participacao em licitacoes. 
Prazo: ate a validade da certidao de registro 

'0 

. ' . 
da pessoa juridica oi:iginario de outro Conselho Regional, para os seguintes efeitos e prazos de 

validade, nos seguintes termos: 

12- A Resolucao, no seu art. 1 ° diz que sera concedido visto ao registro 

Art. 58. Se o profissional; firma ou organizacao, registrado em· qualquer Conselho 
Regional, exercer atividade em outra Regiao, ficara obrigado a visar, nela, o seu registro. · 

forma: 

11- 0 art. 58 da Lein°. 5.194/66 dispoe sobre~o Vista da seguinte 

' 
10- Ao CREA-PI somente c~e cumprir a lei n°. 5.194/66 bem como 

a Resolucao n°. 413, de 27 de junho de 1997 (doc.OS), que dispoe sobre o visto em registro de 

pessoa juridica. 

8- 0 CREA-PI, na qualidade de Autarquia Federal de Direito 

Publico, e 6rgao, de fiscalizacao do exercicio das profissoes de engenharia e agronotn1a nos 

termos do art. 33 da Lei n°. 5.194/66 (doc. 04). 

9- • Dentre as suas atribuicoes, as quais se encontram no rol do art. 34 

da supracitada lei, esta a de cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resolucoes baixad~s pelo 

Conselho Federal, .bem como expedir atos que para isso julguem necessaries (art. 34, alinea "le', 

~ da Lein°. 5.194/66). 
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