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Este documento só terá Fé Pública se estiver devidamente selado e cadastrado pelo CREA-SC e devidamente quitado.
As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.
A autenticidade desta ART pode ser conferida no site do CREA/SC – www.crea-sc.org.br.
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Atividades Técnicas

Nome  Título Registro

 Endereço Profissional

 Bairro                                                                                                Município                                                                            CEP                                  UF              Fone

Empresa Executora                Registro                                         Vinculo

Contratante
Nome                                                                                                                                                                                                                                     CPF/CGC

 Endereço Contratante

Bairro                                                                                               Município                                                                          CEP                                   UF               Fone

   Resumo do Contrato

      Identificação da Obra/Serviço
Nome Proprietário                                                                                                                                                                                                                 CPF/CGC

Endereço obra/serviço

   Bairro                                                                                              Município                                                                         CEP                                    UF                Fone

  Assinaturas

Local e Data Profissional Contratante

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

 Reservado ao Responsável Técnico

Prazo Previsto:Início:   Término:  Honorários : Valor Obra/Serviço:

  Tipo de Anotação
Código / Tipo  Vinculada a ART Nº    Objetos    Classificação       Quantidade       Unidade

Registro / Nome do Profissional

 Participação Técnica   Código / Tipo  Vinculada a ART Nº

Registro / Nome do Profissional

  Entidade de Classe

         Referência

Descrição Complementar

Nº do DocumentoCódigo / Tipo
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