
 

 

 

COMISSÃO REGIMENTAL DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E 
FISCALIZAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2021 
 

 

DATA  : 14 de junho de 2021. 

HORÁRIO  : 14h00 

LOCAL : Virtual – Zoom Meetings (Link: https://us02web.zoom.us/j/84767520107)  

MEMBROS 

TITULARES SUPLENTES 

Coordenador: Cons. Marcelo Silva Ferreira Cons.ª Damile Menezes Pessoa Mata 

Cons.ª Márcia Silva dos Reis Cons.ª Manoela de Siqueira Leiro 

Cons. Marcos Malamut Cons. Marcio Davi Menezes Andrade 

 

PAUTA:  

Demandas da Gerência de Técnica 

1.1- Deliberação sobre a solicitação nº 165519 de registro da empresa ENGENHARQ 
SERVICOS EM CONSTRUÇÕES LTDA 

 O quadro societário da empresa é formado por Rubem Almeida de Oliveira e 
Fernanda de Sousa Bezerra, ambos comerciantes.  

 Conforme § 2° do Art. 1º da Resolução nº 28 do CAU-BR, é vedado o uso das 
expressões “arquitetura” ou “urbanismo”, ou designação similar, na razão social ou 
no nome fantasia de pessoa jurídica se a direção desta não for constituída paritária 
ou majoritariamente por arquiteto e urbanista. 

 
Questionamento: O nome ENGNHARQ é considerado designação similar à “arquitetura” 
exigindo assim que para seu uso a empresa seja constituída paritária ou majoritariamente 
por arquiteto e urbanista? 
 
Anexos: Documentação da empresa (ato constitutivo, CNPJ e ficha JUCEB), contrato 
particular de serviços técnicos, RRT 9047879 e Resolução nº 28 do CAU-BR. 
 

 
1.2- Deliberação quanto à aprovação dos RRTs Extemporâneos 10642407, 10642456, 

10642471,10642512, 10642522, 10642540, 10642560, 10642581, 10642597 e 10642599. 
Todos estes RRTs foram emitidos tendo como contratante a Construtora F Serafim, 
CNPJ:37.648.853/0001-44, referentes à atividade 2.1.1- execução de obra de 77,90 m2 no 
período de 09/12/2020 a 15/04/2021 e tendo com o endereço da obra: Loteamento Antonio 
Conselheiro, única área formada pelos lotes nº 39, 40, 41 e 42, Quadra 1, s/n em 
Juazeiro/BA. A única diferença entre eles é que no endereço de cada um é informada uma 
área variando de área 03 a área 12.  
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Notas:  
a)- A Construtora F Serafim, CNPJ:37.648.853/0001-44, tem como objeto social: 
construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, 
sanitárias e de gás e obras de alvenaria. A data de abertura da empresa foi em 07/07/20 e 
não foi localizado registro da mesma no CAU nem no CREA-BA. 
 
b)- Para o mesmo contratante e endereço foram emitidos também os RRTs Simples 
10242187, 10242199, 10242206, 10242210, 10242217, 10242218, 10242220, 10242224, 
10242590 e 10242594, referentes à atividade 1.1.2 - projeto arquitetônico com área de 
75,09 m2, os quais posteriormente foram retificados para alteração da área para 77,90 m2. 
 
c)- Em 01/06/2021, a profissional emitiu os RRTs Simples 10810108 e 10811939 para a 
mesma empresa contratante, tendo sido cadastrada a atividade 2.1.1- execução de obra 
de 77,90 m2 no período de 01/06/2021 a 01/07/2021 tendo com o endereço da obra: Rua 
Durval Barbosa, Loteamento Antonio Conselheiro, s/n, Quadra 1 em Juazeiro/BA. A única 
diferença entre eles é que no endereço de cada um é informada a área 12 e área 11 
respectivamente. 

 

 
 

 
 



 

 

Questionamento: Aprova-se os RRTs Extemporâneos de execução de obra de unidades 
residenciais tendo como contratante uma constrtutora sem registro no CAU e CREA/BA? 

 
Anexos: RRTs Extemporâneos 10642407, 10642456, 10642471,10642512, 10642522, 10642540, 
10642560, 10642581, 10642597 e 10642599; relatório de RRTs emitidos para o contratante: 
Construtora F Serafim, consultas de registro da empresa de CNPJ: 37.648.853/0001-44 no CAU e 
CREA-BA. 
 
1.3- Deliberação quanto à solicitação de CAT-A 551501 vinculada ao RRT 9121764 da 

arquiteta e urbanista Maria Priscila Moura Galamba no qual foi cadastrada a atividade 
2.8.4 - Execução de obra de sinalização viária três vezes, cada uma com um quantitativo 
diferente:  7.079,28 unidades, 217.736,25 m2 e 9.472,00 m, referente ao contrato nº  
CS017-CT430/11 da empresa SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE 
LTDA com o DERBA, o qual perdurou de 23/12/2011 a 10/05/2015, tendo sido emitidos 
quatro termos aditivos e 254 ordens de serviço. No campo textual do RRT, a profissional 
descreveu: “Prestação de serviços de sinalização horizontal, vertical e outros serviços 
afins, nas rodovias da Rede Rodoviária Estadual, conservada pelo DERBA. Prazo de início 
deste RRT corresponde à data de início da participação da profissional.” 

 
Na análise da documentação apresentada referente à CAT-A 551501, foram pontuadas as 
seguintes observações: 
 
“Prezada Profissional, 
 
Em análise ao RRT 9121764 e atestado emitido pelo DERBA, seguem as seguintes observações: 
 
1- Conforme Art. 8° da Resolução nº 91 do CAU-BR, o RRT Simples aplica-se quando constituir-
se de uma ou mais atividades técnicas pertencentes a um mesmo item dentre os constantes do 
art. 3° da Resolução CAU/BR n° 21, de 2012, desde que vinculadas ao mesmo endereço; 
 
2- As residências de manutenção do DERBA mencionadas no atestado são: 
1ª RM - CAMAÇARI Camaçari, Cardeal da Silva, Catu, Dias D’Ávila , Entre Rios, Itanagra, Lauro 
de Freitas, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Sebastião do Passé, Simões Filho 
 
2ª RM - FEIRA DE SANTANA 
1 BA. 120 Riachão do Jacuípe - Ponto de Serra Preta 42,20 km 
2 BA. 409/120 Serrinha - Valente 54,60 km 
3 BA. 233 Entroncamento da BR. 116 Serrinha - Biritinga 21,50 km 
4 BA. 504 Irará - Santanópolis 25,50 km 
5 BA. 053 Coração de Maria - Jaíba 15,80 km 
6 BA. 416 Travessia Urbana de São Domingos 1,80 km 
7 BA. S/C Acesso a Riachão do Jacuípe 7,00 km 
 
3ª RM - FEIRA DE SANTANA T 
8 BA. 233 Itamira - Aporá - Acajutiba 36,10 km 
9 BA. 398 Crisópolis - Acajutiba 24,10 km 
10 BA. 084 Conceição do Jacuípe - Coração de Maria 10,20 km 
11 BA. 084 Irará - Coração de Maria 24,70 km 
12 BA. 400 Cardeal da Silva - BA. 099 33,00 km 
13 BA. S/C Acesso a Araçás - Itanagra 42,60 km 
 
17ª RM SANTO AMARO DA PURIFICAÇÃO 



 

 

64 BA. 505 Terra Nova – Teod. Sampaio - Entrada BR. 101 16,17 
65 BA. 880 BR. 420 - Opalma 6,20 
 
18ª RM - CIPÓ TRECHO Extensão (km) 
66 BA. 210 Divisa BA/SE - Curaçá - Subtrecho Xingozinho - Entrada BR. 110 32,00 km 
67 BA. 210 Divisa BA/SE - Curaçá - Subtrecho Paulo Afonso - Itaparica 26,00 km 
68 BA. S/C Chorrochó - Barra do Tarrachil 17,00 km 
69 BA. 393 BR. 110 - Heliópolis 7,00 km 
70 BA. 220 Entroncamento da BR. 110 Cícero Dantas - Paripiranga - Divisa BA/SE 64,00 
71 BA. 392 BR. 110 - Fumo Bravo - Antas - Duas Serras 1,60 
72 BR.110 Acesso a Cícero Dantas 2,00 km 
73 BR.110 Acesso a Cana Brava 2,00 km 
 
3-O objeto do contrato foi a prestação de serviços de sinalização horizontal, vertical e outros 
serviços afins nas rodovias da Rede Rodoviária Estadual conservada pelo Departamento de infra-
Estrutura de Transportes da Bahia – DERBA, executado no período de 16/01/2012 à 10/05/2015. 
 
 
Pelo exposto acima, provavelmente tratou-se de um único contrato que perdurou por mais de três 
anos e que contemplou várias ordens de serviço para regiões diferentes, períodos e quantitativos 
também diferentes. 
 
Assim, para embasar melhor a análise da CAT-A 551501, diligenciamos enviar para o e-mail 
gerenciatecnica@cauba.gov.br cópia do contrato CS017-CT430/11, aditivo e ordem(ns) de 
serviço. Após recebimento dessa documentação, iremos pautar a análise da CAT-A 551501 na 
próxima reunião da CEP CAU-BA para deliberação.” 
 
Por e-mail foram enviados 7 (anexos), a saber: autorização de serviços 01 e 254 (a 1ª e a última); 
1º, 2º, 3º e 4º aditivo DERBA e contrato DERBA.  
 
Questionamento: Pode ser aprovada a CAT-A 551501 vinculada ao RRT Retificador 9121764 que 
contabilizou o quantitativo total das atividades desenvolvidas durante a vigência de mais de três 
anos de contrato, período em que foram emitidas 254 ordens de serviço para execução de 
sinalização viária em várias estradas no estado da Bahia? 
 
Anexos: RRT Retificador 9121764, RRT inicial 851426, atestado, 1ª análise da documentação, 
contrato DERBA, autorizações de serviço 1 e 254, 4 (quatro) aditivos; 
 
1.4- Deliberação quanto à solicitação de RRT Extemporâneo 9328876 da profissional Luana 

Figueiredo de Carvalho Oliveira, no qual foram cadastradas as atividades 3.1 - 
Coordenação e compatibilização de projetos, 3.2 - Supervisão de obra ou serviço técnico e 
3.5 - Acompanhamento de obra ou serviço técnico, todas com a quantidade/unidade= 500 
unidades e na descrição foi informado: Coordenação dos projetos arquitetônicos de 
Melhoria Habitacional na PIS Pau da Lima. Supervisão de equipe para levantamento de 
campo; Acompanhamento de equipe para desenvolvimento de projeto em escritório, 
desenvolvimento de cronogramas e metas de produtos arquitetônicos, coordenação da 
apresentação dos projetos finais as famílias, revisão e entrega dos projetos ao contratante. 

 
Na análise do RRT Extemporâneo 9328876, entre outras, foram feitas as seguintes colocações: 
 
i)-o contrato menciona desenvolvimento de projetos arquitetônicos, porém os imóveis eram 
existentes, então efetivamente foram elaborados projetos arquitetônicos de reforma. Assim, 



 

 

solicitamos esclarecer quais foram as interferências propostas nos imóveis. 
 
ii)- Informar também se os imóveis estão localizados na mesma rua, de forma contígua ou estão 
espalhados pelo bairro mediante um critério de seleção dos imóveis que participariam da proposta 
de intervenção e anexar novamente o arquivo da planilha com a relação das famílias 
selecionadas. 
 
iii)- Esclarecemos que o RRT Simples é emitido por endereço de obra/serviço. Conforme § 5º, 6º e 
7º do art. 8º da Resolução nº 184 do CAU-BR, na modalidade de RRT Social, as atividades 
técnicas poderão ser vinculadas a um único contratante Pessoa Jurídica ou a mais de um 
contratante Pessoa Física, limitado a 100 (cem) endereços de edificações residenciais 
unifamiliares (alínea a do inciso V deste artigo) ou a um único endereço de conjunto habitacional 
ou edificação residencial multifamiliar (alínea b do inciso V deste artigo), e desde que dentro do 
mesmo Município. A inclusão de até 100 (cem) endereços de edificações residenciais 
unifamiliares, disposta no parágrafo anterior, só poderá ser realizada durante o período de 6 (seis) 
meses, contados da data de início da atividade declarada no RRT Inicial, para fins das auditorias 
definidas no art. 47 desta Resolução. Depois desse período, os endereços registrados só poderão 
ser corrigidos e excluídos. Caso os contratantes sejam pessoas físicas, para cada endereço de 
obra ou serviço a ser inserido, o SICCAU disponibilizará os campos de dados do Contrato, do 
Contratante, de Atividade(s) Técnica(s), de Quantidade (m2) e de Descrição. Sendo assim, após 
recepcionarmos a declaração da profissional com maiores detalhes das atividades desenvolvidas, 
o presente processo será pautado na próxima reunião da CEP CAU-BA para deliberação quanto à 
aprovação do RRT Simples Extemporâneo 9328876. 
 
Questionamento: Pode ser aprovado o RRT Simples Extemporâneo 9328876 com cadastramento 
de atividades do grupo gestão contabilizando quantitativo de 500 unidades em endereços distintos 
entendendo-se a PIS Pau da Lima como uma área macro? 
 
Anexos: RRT 9328876 e atestado 

 
1.5- Ofício Circular Conselhos Portaria RT e Portaria nº 02 de 01/06/21 da DIVISA 
   
Esclarecimento que, especificamente, a atividade de PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE não consta na relação de atividades passíveis de 
cadastramento no RRT.  Apenas existe a possibilidade de cadastrar a atividade 4.2.13 - Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.  
 
Anexos: Ofício Circular Conselhos Portaria RT e Portaria nº 02 de 01/06/21 da DIVISA 
 
 
1.6- Calendário de Reuniões da Comissão para o 2º Semestre de 2021; 

 
1.7- O que ocorrer. 

 

Salvador, 10 de junho de 2021. 

 

Raquel Amado Frutuoso 

Assistente Operacional da Presidência 


