
PASSO A PASSO 

Geração de uma 
ART de Obra ou Serviço 

 



Utilize a área destinada ao login do SITAC 

no site do Crea-CE. 



Selecione o Menu “ART” 

 



Selecione o Submenu “Preencher ART”  

 



Selecione o Modelo de ART 

 



Leia as informações e estando de acordo clique em 

“Li e compreendi para seguir em frente” 

 



Selecione a Forma de Registro 



Caso sua ART seja motivada por um Documento 

de Fiscalização, assinale o campo em destaque 



Informe o número e ano do documento de fiscalização 



Informe a Participação 



Caso queira vincular à sua ART de Cargo ou Função, 

marque a opção destacada e selecione a ART 



Escolha a Finalidade que se enquadre no tipo de 

“serviço” a ser realizado 



Caso seja vinculado a alguma Entidade de Classe, 

selecione no campo em destaque 



Caso faça parte de algum órgão com convênio ativo com 

o Crea-CE, selecione o convênio no campo em destaque 

(somente disponível após preenchimento do contratante)  



Selecione o Nível de Atividade 



Selecione o tipo de Atividade Profissional 



Selecione a Atividade Profissional (Clique no botão azul 

para listar todas ou digite parte do nome da atividade 

para filtrar dentre todas) 



Selecione a Unidade de Medida 



Selecione a quantidade referente a  

Unidade de Medida 



Para adicionar mais atividades com tipo diferente, 

clique no botão em destaque 



Selecione o contratante por Nome ou CPF/CNPJ. Caso o 

contratante não seja encontrado será pedido para 

cadastrar o contratante 



Caso o contratante já esteja cadastrado, após digitar 

Nome ou CPF/CNPJ, selecione na lista em destaque 



Proprietário segue o mesmo critério do contratante, 

podendo inclusive aproveitar os dados do contratante 



Caso possua contrato (físico), 

insira o número e data de celebração 



Informa a data de início e término do “serviço” 



Informe o valor do “serviço” 

(o mesmo do contrato) 



Informe o endereço da obra, podendo inclusive 

aproveitar os dados do contratante ou proprietário 



Com as demais informações de endereço 

preenchidas, clique em Selecionar Coordenadas 



Aparecerá uma janela, onde você poderá, caso 

necessário ajustar a posição marcada no mapa 



Feito isso as coordenadas estarão preenchidas 



Assinale os campos de declaração para que estes 

apareçam na ART (item 6. Declarações) 



Clique em Cadastrar pra finalizar a criação da ART 



Nesse ponto a ART ainda está em Rascunho mas 

já possui o número final 



É possível imprimir o Rascunho da ART para 

verificar se os dados estão corretos 



Exemplo de Rascunho 



Caso queira corrigir algo, clique em alterar 



Se não pretende dar continuidade ao registro desta ART, utilize 

esta opção para descartá-la. ARTs canceladas antes do 

registro não serão exibidas como pendentes.  



Para emitir o boleto clique em “Emitir Boleto” 

(após emissão do boleto, não será mais possível alterar 

nenhuma informação da ART) 



Escolha o sacado 

(pagador que aparecerá no boleto) 



Após a escolha do sacado, clique em “Adicionar” 



Após a emissão do boleto, 

aparecerão as opções abaixo destacadas 



Exemplo do boleto gerado. 

Em destaque o número da ART e valor 



Após o banco informar o pagamento do boleto 

(geralmente no dia seguinte) é possível imprimir a ART 

Registrada 



Exemplo de ART Registrada 



Caso não queira imprimir, 

é possível gerar o PDF da ART 



Caso queira fazer uma nova ART igual ou 

semelhante clique em modelo 



Obrigado 



Lei, Apresentações e Resoluções 
disponíveis em: 

 
http://www.creace.org.br/treinamentos 

 
ou no site do Crea-CE, menu COMUNICAÇÃO 


