
Venhc relatar fato ocorrida na Inspetoria de Parnaiba hcje aos 05 de fevereiro de 2016: 
Ontem dia 04/02/2016 atendia uma senhora por nome deiFRANCISCA VIEIRA’ RIBEjRO; 
que se apresentou como proprietaria de uma empreia'-dartcminada

da jurlsdicac do CREA-MA, ao qua) me 
splicitou informagoes referente a um vistc do profissional Moises dos Santos Fontenele, o 
mesmo aeu entrada peio e-mail aten.dimento@crea-oi.orq.br ao qua! foi protocoiado em 
29/01/2016 12:34:44 sob numero FRO-01000423/2016 e homologado em 01/02/2016. Como 
nao constava no SIGEC e nem no WEB CONFEA os pagamento de anuidades do ano 2015 
e 2016 o referido profissional nao conseguiafazer a ART. O que me levou a enirar em contato 
com Ro'gerio no SiC ao qua! prontamente atualizcu a anuidade de 2015 pois o mesmo so 
teria pago o ano de 2015. O que o impetiiu mais uma vez de fazer sua ART em virtude de 
que o SIGEC exige pagamento de anuidades de profissionais visados no anc de 2016 para 
fazer ART.O referido profissiona! entrou em contato com esta funcionaria por e-mail e por 
teJefone no que foi atendido prontamente. Fui indagada novamer.te com referenda a visto 
da empresa PROJECTUM INCORPORATES E REPRESENTAQOES EIRELI no qua! 
informei a senhora FRANCiSCA VIEIRA R1BEIRQ que uma empresa para fazer o visto no 
CREA PI necessitava cumpri com o que reza a resolugao 413/98 :

check in listen

E expedido quando a obra/servigo sera executada den.tro do prazo de 180 

Dias.

1. requerimento; • •

2. Original e copia da Certidao de registro e quitagao da 

empresa do CREA de origem do ano corrente;

3. Copia de contrato da obra/servico;

4. Visto de Engenheiro -e s te  devera constar no quadro tecnico 

da empresa;

5. Declarapao do engenheiro (comojra accmpanhar a obra )

Taxas a serem pagas:

-O  Visto RS 111,04

- A ART dependera do valor total da obra/servipo; APOS O VISTO 

-Visto profissional (se este ia tiver Vistc tera que apresentar o 

comprovante anuidade do ano corrente).

No qua! fui informada peia referida senhor de que nao dispunha.de nenhum contrato, 
pois a referida empresa so iria construir para eies proprios e revenderia a terceiro s ,. Como 
nao sabia como proceder enFireW contato com a funcionaria SUSANA0RC ao qua! me
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