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 Comissão Permanente de Licitação 
Rua Professor Agnelo Bitencourt 1620 - Bairro São Francisco - Boa Vista-RR - CEP 69305-170 

Telefone: (95) 3624-1448 - www.crarr.org.br

  

MINUTA DE CONTRATO/2020/CRA-RR

PROCESSO Nº 476927.000612/2020-52

M I N U T A

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  DE RORAIMA - CRA/RR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número
10.638.562/0001-19, instalado na Rua Professor Agnelo Bitencourt, 1620, Boa Vista/RR, CEP: 69.305-170, neste ato representado por seu Presidente,
o Adm. SATURNINO MORAES FERREIRA, brasileiro, casado, CRA/RR nº 3-125, CPF nº 098.774.527-15, nomeado pela Portaria CRA/RR 002/2019,
residente e domiciliado na Rua Alameda Platão, 179 conj. Alphaville – Aparecida, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa XXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ: XXXXXXXXXX, com sede no endereço XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) senhor(a)
XXXXXXXXX, cargo XXXXX, portador(a) da Cédula de Iden�dade RG nº XXXXXX, inscrito(a) no CPF sob nº XXXXXXXX, com endereço profissional no
endereço XXXXXXXXXXX, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº
476927.000612/2020-52e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e demais legislações vigentes e aplicáveis à espécie,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, o qual o contratante e a contratada encontram–se vinculados ao seu PROJETO BÁSICO Nº
2/2020/CRA-RR (0711517) e Laudo Técnico, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

1.1. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica que apresente a proposta mais vantajosa para a realização de serviços comuns de engenharia
para reforma do telhado e forro de gesso do imóvel de propriedade do Conselho Regional de Administração de Roraima, conforme especificações do
Projeto Básico e seus anexos.

Parágrafo único: Os serviços serão prestados conforme as disposições deste instrumento, com observância das cláusulas e condições con�das no PROJETO BÁSICO Nº
2/2020/CRA-RR (0711517 ) e Laudo Técnico (SEI nº0710580 que, independente de transcrição, são partes integrantes e complementares deste contrato.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1. A presente contratação decorre do Processo Administra�vo CRA/RR nº 476927.000612/2020-52 – Dispensa de Licitação do art. 24,
inciso I: para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do ar�go anterior, desde que
não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente;  (redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.  Conforme proposta e Projeto Básico  que regeu a contratação, o preço deverá permanecer inalterável durante a vigência do contrato,
qual seja o valor mensal de R$ XXX,XX (valor por extenso) e perfazendo o valor global de R$ X.XXX,XX (valor por extenso).

3.2. Conforme proposta apresentada,  incluindo todas as despesas, impostos, taxas encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 6 (seis) meses a contar da assinatura entre as partes.

4.2. O prazo de execução dos serviços, será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a par�r da data do recebimento da Ordem de Serviço.

4.3. O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que as condições firmadas con�nuem vantajosas
para o Contratante e necessitando de formalização através de termo de adi�vo.
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5. CLÁUSULA QUINTA – FORNECIMENTO

5.1. A execução do fornecimento será iniciada a par�r da assinatura do contrato, bem como da emissão da Nota de Empenho em nome da
empresa contratada, no qual lhe ficará assegurado os recursos necessários para o pagamento das referidas despesas, através de des�nação
orçamentária própria.

5.2. A execução do fornecimento poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no
Projeto Básico , na proposta e no contrato, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5.3. A Contratada deverá fornecer, às suas expensas, os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução dos
serviços contratados, bem como realizar as instalações às suas expensas, incluindo todos os custos com material, mão de obra, encargos fiscais,
encargos trabalhistas, encargos com licenças e todos e quaisquer custos necessários à instalação dos referidos serviços até as áreas internas dos locais
de instalações indicadas pela Contratante

5.4. A contratada deverá possuir e-mail comercial, tendo em vista que em todas as requisições de entrega serão enviadas cópias em formato
eletrônico e com aviso recebimento para o endereço fornecido na proposta.

5.5. Todas as despesas como deslocamentos, manutenções, instalações, entrega e troca de produto ficarão a cargo da Contratada.

5.6. Disponibilizar acesso ininterrupto aos serviços contratados e aos seus recursos, 24 horas (vinte e quatro) por dia, todos os dias do ano,
ressalvadas as interrupções causadas por casos fortuitos ou mo�vos de força maior, ou ainda aquelas previamente acordadas entre as partes em razão
de manutenções necessárias.

5.7. Ao final de cada mês de serviço prestado, a Contratada deverá enviar a nota fiscal do serviço realizado, juntamente com as cer�dões
nega�vas do mês em referência.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado conforme o cronograma �sico-financeiro apresentado pela contratada.

6.2. Obedecido ao cronograma �sico-financeiro apresentado, a contratada solicitará à Fiscalização a medição dos trabalhos executados.
Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a contratada apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo
CRA-RR.

6.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi emi�da a Nota Fiscal, que deverá ser o mesmo habilitado na licitação.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação  qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

6.5. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia ú�l após atestada na Nota Fiscal, pela Fiscalização designada de que os serviços
foram realizados.

6.6. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia com suas obrigações para com o
sistema da seguridade social, mediante apresentação da Cer�dão Nega�va de Débito junto ao INSS, Cer�dão de Débitos Trabalhista (TST) e do
Cer�ficado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. 

6.7. A contratada deverá apresentar em sua nota fiscal/fatura exclusivamente o faturamento detalhado correspondente ao objeto
autorizado, mediante contrato especifico. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada e o
pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CRA/RR.

6.8. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades
impostas à contratada ou inadimplência contratual.

6.9. O contratante reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a prestação dos serviços não es�ver de acordo
com a especificação exigida.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

 

7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

7.1.2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja man�da a situação de regularidade rela�va à seguridade social (INSS), ao
Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua compa�bilidade com as obrigações assumidas
pela CONTRATADA.

7.1.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto da nota fiscal/fatura.

7.1.4. Transmi�r ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda relacionada à execução do serviço(s).

7.1.5. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.1.6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

7.1.7. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à Contratada.
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7.1.8. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico.

7.1.9. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma �sico �sico-financeiro.

7.1.10. O CRA/RR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

 

7.2. a CONTRATADA obriga-se a:

 

7.2.1. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orientações demandadas pelo CRA/RR.

7.2.2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, transportes, adicionais e demais encargos sociais rela�vamente aos
seus empregados, assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação, ficando a Contratante
isenta de qualquer vínculo emprega�cio com os mesmos.

7.2.3. Manter, durante toda a execução do serviço, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.2.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços, a fazê-lo de forma me�culosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

7.2.5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas con�das neste Projeto Básico .

7.2.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CRA/RR ou a terceiros, provocados por negligência ou irregularidade come�da por seus
empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto.

7.2.7. Entregar os serviços nos prazos e condições especificados.

7.2.8. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente iden�ficados, mediante o uso permanente de crachás e/ou
uniformes.

7.2.9. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante.

7.2.10. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

7.2.11. Responsabilizar se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto.

7.2.12. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.

7.2.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no
local dos serviços.

7.2.14. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos para serviço e de proteção, bem como instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho.

7.2.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento.

7.2.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

7.2.17. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que o corridos em via pública junto à obra.

7.2.18. Executar os serviços sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, sendo exigida, no mínimo, uma visita semanal no local
dos serviços, de um dos responsáveis técnicos.

7.2.19. Entregar Relatório dos Serviços Executados (contendo todas as a�vidades desenvolvidas no período, incluindo todas as alterações dos
projetos e/ou serviços) ao final da obra, e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer
da execução do objeto.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

8.1.1. Advertência por escrito para pequenas irregularidades, entendidas aquelas que pelo juízo da administração do Contratante não
causarem prejuízos significa�vos;

8.1.2.  Multa de mora de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injus�ficado no cumprimento do objeto,
até o máximo de 15 (quinze) dias.

8.1.3.  Multa de mora de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso injus�ficado para
efetuar reparo ou subs�tuição de produto/serviço, contado a par�r do esgotamento do prazo estabelecido pelo fiscal do contrato para a promoção da
reparação/subs�tuição, até o máximo de 15 (quinze) dias.
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8.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada da
CONTRATADA. 
 

8.2. Após o décimo quinto dia de atraso injus�ficado ou havendo três ou mais advertências por escrito sem manifestação ou solução
sa�sfatória da contratada, o contratante poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do objeto.

8.3. Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Contratante pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 

8.3.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato.

8.3.2. Não man�ver a proposta.

8.3.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato.

8.3.4. Comportar-se de modo inidôneo.

8.3.5. Fizer declaração falsa; ou

8.3.6. Cometer fraude fiscal. 
 

8.4. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, garan�da a defesa prévia do interessado no prazo de
cinco dias úteis, contados a par�r da data em que tomar ciência.

8.5. Para efeito de aplicação de multa, o valor do Contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.

8.6. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da Contratada por eventuais
perdas e danos causados à Administração Pública.

8.7. O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo contratante,
salvo se existente garan�a contratual, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

8.8. Aplicam-se, ainda, subsidiariamente ao contrato, as cominações legais previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação de que trata este Projeto Básico, correrão à conta da dotação
orçamentária: Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. A rescisão do contrato ocorrerá mo�vadamente e com fundamento nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, e se dará com observância
nos ar�gos 79 e 80 da mesma norma.

10.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes
do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou es�mados.

10.3. No procedimento de rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa à Contratada, que após formalmente
in�mada, terá o prazo decadencial de 5 (cinco) dias úteis para manifestação.

10.4. Em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada da Contratada, aplica-se o previsto no subitem 8.1.4.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante da Contratante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. Os serviços ora contratados serão acompanhados e fiscalizados pela Comissão de Fiscalização de obras.

11.4. A Comissão de Fiscalização e obras deverá ser composta por, no mínimo, 01 (um) fiscal de contrato e 01 (um) fiscal de execução, que
serão responsáveis por:

I - Supervisionar a execução dos serviços;

II - Estabelecer metodologia para medições, de acordo com o cronograma �sico e financeiro;

III - Fazer cumprir todas as cláusulas contratadas atendendo as especificações, prazo, valores e demais condições acordadas na
proposta;

IV - Fazer as anotações em registro próprio de toda ocorrência relacionada à execução do contrato;
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V - Solicitar autorização a autoridade competente as alterações de serviços contratuais, por meio de jus�fica�va fundamentada;

VI - Formalizar os termos adi�vos, com as devidas jus�fica�vas;

VII - Abrir processo administra�vo para aplicação de sanções administra�vas;

VIII - No�ficar a empresa e aplicar as sanções;

IX - Receber as alegações de defesa da CONTRATADA, previstas no presente Projeto Básico;

X - Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo; 

XI - Providenciar as sanções, se julgadas per�nentes, as quais serão homologadas e aplicadas pelo Ordenador de Despesa;

XII - Atestar as notas fiscais; e ,

XIII - Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

11.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.

11.6. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

11.7. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus
para a CONTRATANTE.

11.8. A Fiscalização, através de vistorias, ocorrerá em intervalos máximos de 07 (sete) dias corridos ou sempre que houver necessidade. 

11.9. As vistorias serão efetuadas pela Comissão de Fiscalização de obras, ou por engenheiro por ela designado, e, acompanhado pelo
engenheiro da contratada. 

11.10. Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA solicitará à Comissão de Fiscalização de obras do CRA/RR o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO. A comissão após vistoria lavrará o termo e se for o caso registrará as pendências contratuais, que para providências
contará com prazo máximo de 15 (QUINZE) dias. Após este prazo a comissão vistoriará a obra com a finalidade de lavrar o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, nos termos do Código Civil brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes.

11.11. A CONTRATADA só poderá solicitar recebimento provisório após a execução de todos os serviços, aplicação de todos os materiais,
instalação e teste de todos os equipamentos sobre sua responsabilidade, bem como a apresentação de toda documentação necessária. 

11.12. Caso a Comissão de Fiscalização  julgue que a obra está sem condições para o recebimento provisório o prazo para término dos serviços
não será interrompido e a CONTRATADA deverá solicitar nova vistoria, quando a obra deverá apresentar condições para tal.

11.13. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garan�as concebidas e
das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor.

11.14. A CONTRATADA deverá submeter previamente à aprovação da Comissão de eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos
serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; e,

11.15. Os serviços serão executados durante o horário normal de expediente do CRA-RR, de modo a não comprometer ou interromper as
a�vidades dos demais setores. Caso haja necessidade de execução de serviços aos finais de semana, feriados e/ou horários especiais será feito
somente com autorização da Comissão de fiscalização.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admi�da a subcontratação, ceder ou transferir, total ou parcialmente do objeto deste instrumento.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa do CRA/RR à con�nuidade do contrato.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1.  Eventuais alterações contratuais serão regidas pelas disposições do art. 65 da Lei 8.666/93.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. O Projeto Básico nº 02/2020/CRA-RR e a proposta de preços da contratada são partes integrantes deste contrato, devendo integrá-los
de forma anexa - Anexos I (0712011), II (0712014), III (0712015) e, IV (0712016).

14.2. O contrato reger-se-á pelas normas elencadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores aplicáveis a espécie.

14.3. O valor total deste contrato é de R$ X.XXX,XX (valor por extenso).

14.4. O prazo de implantação dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos após assinatura do contrato.

14.5. O foro para solucionar os li�gios será o de Boa Vista/RR, desconsiderando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.6. A assinatura deste contrato deve ocorrer preferencialmente em formato eletrônico, via sistema SEI, onde após ra�ficação da
contratação, a Contratante deverá instruir a Contratada quanto aos procedimentos necessários à assinatura eletrônica.  
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E por estarem assim justas e contratadas, obrigam-se entre si e seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as suas cláusulas e
condições, pelo que assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

 

Boa Vista – RR, _____ de dezembro de 20__.

 

CONTRATANTE:

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA 

 

Adm. Saturnino Moraes Ferreira
Presidente do CRA – RR  

CRA-RR 3-800
CNPJ: 10.638.562/0001-19

 

CONTRATADA:

EMPRESA 

 

Nome do representante legal

Cargo do representante

CNPJ: XXXXXXXXXXXX

 

 

 

ANEXOS:

 

I – Projeto Básico nº 02/2020/CRA-RR (doc. SEI nº0711517);

II – Proposta de Preços da Contratada (doc. SEI nº XXXXX).

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Paixão da Silva, Assessor(a) Especial, em 28/12/2020, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0712017 e o código CRC
72D8E1AC.

Referência: Processo nº 476927.000612/2020-52 SEI nº 0712017

https://sei.cfa.org.br/conferir

