
Registro de ART de laudos técnicos de edificações para bancos (CEF, BB, Bradesco, etc) 

 

ATENÇÃO: Pelo entendimento de que as etapas de medição e vistoria compõem o processo 
técnico que resulta no laudo e avaliação de um bem, a ART de rotina para laudos e 
avaliações de imóveis contempla as etapas de medição e vistoria. 
 

Inicie a ART pela área restrita em ART > Registro e selecione “Múltipla”. 

 
 

 

Preencha a aba Dados Gerais de acordo com as orientações do vídeo tutorial de ART 

múltipla . 

 



Como contratante, preencha os dados do banco que o contratou para a realização dos 

serviços. 

 
 

 

Nos dados do contrato, informe o nº da ordem de serviço de um dos laudos/avaliações que 

serão objeto dessa ART, a data de recebimento dessa OS (essa data não precisa ser no 

mesmo mês da realização do serviço) e valor individual deste serviço realizado. 

 
 

 

Nos dados da obra ou serviço informe quando o serviço foi realizado. 

Nota: As datas de início e previsão de término devem ser no mesmo mês dos demais 

serviços que serão incluídos na ART. 

 
Nota: De preferência, informe a mesma unidade de medida em todos os contratos que 

forem incluídos. 

  



Se necessário, poderá informar os dados do proprietário do local alvo dos serviços. 

 
 

A opção por arbitragem segue o padrão das demais ARTs. Clique o botão de ajuda  para 

maiores informações. 

 

Tendo preenchidos os campos necessários, clique em . 

 

 

 

Para adicionar o próximo serviço, clique em Adicionar contrato e preencha os dados 

conforme as orientações dadas anteriormente. 

 
 

  



Após incluir os dados de todas as ordens de serviços realizadas naquele mês, clique em 

Endereços para avançar. 

 
 

 

 

Na aba de Endereços, selecione um dos contratos para adicionar o endereço do local onde 

o serviço foi realizado. 

 
 

Ao final, clique em Salvar endereço. 

Em seguida, repita esse passo até informar os endereços de todos os locais onde realizou os 

laudos e avaliações. 



Após incluir os endereços de todos os serviços realizados, clique em Atividades Técnicas 

para avançar. 

 
 

 

Na aba Atividades técnicas, selecione a Obra/Serviço “de imóveis”. Depois selecione as 

atividades profissionais “Avaliação” e/ou “Laudo”, conforme o caso. 

O sistema preencherá os campos Quantidade total e Unidade de medida conforme as 

informações dos contratos adicionados. 

No campo Observações deverá informar o número do edital e do contrato com o banco. 

 
 

Depois clique no botão “Verificar pendências”. 

  



Em caso de alguma inconsistência ou ressalva no registro da ART, o sistema dará uma 

mensagem. Caso contrário, avance para concluir o registro da ART. 

 

Não houve mudanças em relação a prazo para emissão da ART de múltipla, o 10º dia útil do 

mês seguinte à realização dos serviços (sendo considerados feriados municipais ou 

estaduais como dia útil em âmbito nacional). Fique atento para não se esquecer de 

registrar a ART dentro desse prazo. 

 


