
 

Atenção: 
 Planilhas anexas ao atestado somente serão registradas caso estejam mencionadas no corpo do 

atestado e com todas as suas folhas devidamente rubricadas pelo emitente.  
 O atestado que conter qualquer informação manuscrita, rasura ou adulteração será considerado 

inválido para registro. 
 A data de início dos serviços deve estar em consonância com o previsto no contrato e respectiva 

ART. 
 Se o profissional foi contratado como autônomo, desconsiderar o item “Empresa contratada”. 
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 Atestamos que (identificação da empresa contratada ou do profissional,se autônomo) foi 
contratado por (identificação do contratante) para a realização dos serviços abaixo relacionados com as 
seguintes características: 
  
DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): 
1. Contrato n° (ou outro documento que deu origem à obra ou serviço técnico): 
2. Objeto do contrato (transcrever exatamente como se encontra no contrato):  
3. Endereço da (obra ou serviço técnico, contendo o logradouro, nº, município e estado): 
4. Empresa contratada (quando houver, informar razão social e CNPJ. Caso contrário, o contrato 

se deu diretamente com o profissional como autônomo): 
5. Contratante da (obra ou serviço técnico, contendo razão social e CNPJ): 
6. Proprietário da (obra ou serviço técnico, contendo razão social e CNPJ): 
7. ART nº (informação opcional): 
8. Responsável Técnico (título profissional completo, nome completo, nº do registro no Crea e nº do 

Registro Nacional de Profissionais - RNP): 
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica (descrever as atividades executadas 

pelo profissional dentro do objeto contratado e em sintonia com as atividades descritas na sua 
ART): 

10. Período de participação nos serviços (data de início e conclusão – dia, mês e ano). 
 
- No caso de mais de um profissional, informar itens 7, 8, 9 e 10 para cada um. 
 

 
(Local e data) 

 
 

____________________________________________________________ 
(Assinatura do Contratante com sua clara identificação 

nome completo, cargo/função e CPF) 

Papel timbrado do Contratante 



 

Atenção: 
 Planilhas anexas ao atestado somente serão registradas caso estejam mencionadas no corpo do 

atestado e com todas as suas folhas devidamente rubricadas pelo emitente.  
 O atestado que conter qualquer informação manuscrita, rasura ou adulteração será considerado 

inválido para registro. 
 A data de início dos serviços deve estar em consonância com o previsto no contrato e respectiva 

ART. 
 Se o profissional foi contratado como autônomo, desconsiderar o item “Empresa contratada”. 
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 Atestamos que (identificação da empresa contratada ou do profissional,se autônomo) foi 
contratado por (identificação do contratante) para a realização dos serviços abaixo relacionados com as 
seguintes características: 
 
 
DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): 
1. Contrato n° (ou outro documento que deu origem à obra ou serviço técnico): 
2. Objeto do contrato (transcrever exatamente como se encontra no contrato de subcontratação):  
3. Endereço da (obra ou serviço técnico, contendo o logradouro, nº, município e estado): 
4. Empresa contratada (quando houver, informar razão social e CNPJ. Caso contrário, o contrato de 

subcontratação se deu diretamente com o profissional como autônomo): 
5. Contratante da (obra ou serviço técnico, contendo razão social e CNPJ): 
6. Proprietário da (obra ou serviço técnico, contendo razão social e CNPJ. É o contratante original): 
7. ART nº (informação opcional): 
8. Responsável Técnico (título profissional completo, nome completo, nº do registro no Crea e nº do 

Registro Nacional de Profissionais - RNP): 
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica (descrever as atividades executadas 

pelo profissional dentro do objeto contratado e em sintonia com as atividades descritas na sua 
ART): 

10. Período de participação nos serviços (data de início e conclusão – dia, mês e ano). 
 
- No caso de mais de um profissional, informar itens 7, 8, 9 e 10 para cada um. 

 
(Local e data) 

 
____________________________________________________________ 

(Assinatura do Contratante com sua clara identificação 
nome completo, cargo/função e CPF) 

 
Ciente. 

____________________________________________________________ 
(Assinatura do Proprietário - Contratante original - com sua clara identificação 

nome completo, cargo/função e CPF)

Papel timbrado do Contratante 



 

Atenção: 
 Planilhas anexas ao atestado somente serão registradas caso estejam mencionadas no corpo do 

atestado e com todas as suas folhas devidamente rubricadas pelo emitente.  
 O atestado que conter qualquer informação manuscrita, rasura ou adulteração será considerado 

inválido para registro. 
 A data de início dos serviços deve estar em consonância com o previsto no contrato e respectiva 

ART. 
 Se o profissional foi contratado como autônomo, desconsiderar o item “Empresa contratada”. 
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 Atestamos que (identificação da empresa contratada ou do profissional,se autônomo) foi 
contratado por (identificação do contratante) e está prestando os serviços abaixo relacionados com as 
seguintes características: 
 
 
DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): 
1. Contrato n° (ou outro documento que deu origem à obra ou serviço técnico): 
2. Objeto do contrato (transcrever exatamente como se encontra no contrato):  
3. Endereço da (obra ou serviço técnico, contendo o logradouro, nº, município e estado): 
4. Empresa contratada (quando houver, informar razão social e CNPJ. Caso contrário, o contrato se 

deu diretamente com o profissional como autônomo): 
5. Contratante da (obra ou serviço técnico, contendo razão social e CNPJ): 
6. Proprietário da (obra ou serviço técnico, contendo razão social e CNPJ): 
7. ART nº (informação opcional): 
8. Responsável Técnico (título profissional completo, nome completo, nº do registro no Crea e nº do 

Registro Nacional de Profissionais - RNP): 
9. Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica 

do profissional (descrever as atividades já concluídas até a data de emissão do atestado, que fazem 
parte do objeto do contrato e estão sob a responsabilidade técnica do profissional. Se não houver 
serviço/etapa concluída até a data de emissão do atestado, informar “Nenhuma”): 

10. Atividades que estão em andamento (descrever as atividades em andamento especificando a parcela 
já realizada do total do serviço/etapa, ou se ainda não foi iniciada. Exemplo: utilizar % de conclusão): 

11. Período de participação nos serviços (data de início e previsão de conclusão – dia, mês e ano. Se não 
houver uma data prevista para a conclusão dos serviços, colocar a expressão “em andamento”). 

 
- No caso de mais de um profissional, informar itens 7, 8, 9, 10 e 11 para cada um dos profissionais. 
 

(Local e data) 
 

____________________________________________________________ 
(Assinatura do Contratante com sua clara identificação 

nome completo, cargo/função e CPF) 

Papel timbrado do Contratante 



 

Atenção: 
 Planilhas anexas ao atestado somente serão registradas caso estejam mencionadas no corpo do 

atestado e com todas as suas folhas devidamente rubricadas pelo emitente.  
 O atestado que conter qualquer informação manuscrita, rasura ou adulteração será considerado 

inválido para registro. 
 A data de início dos serviços deve estar em consonância com o previsto no contrato e respectiva 

ART. 
 Se o profissional foi contratado como autônomo, desconsiderar o item “Empresa contratada”. 

 

 

Modelo de Atestado fornecido por Pessoa Física e serviço concluído            4/4 
 
 
 Atesto que (identificação da empresa contratada ou do profissional,se autônomo) foi contratado 
por (identificação do contratante) para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes 
características: 
 
 
DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): 
1. Contrato n° (ou outro documento que deu origem à obra ou serviço técnico, como nota fiscal, por 

exemplo): 
2. Objeto do contrato (transcrever exatamente como se encontra no contrato):  
3. Endereço da (obra ou serviço técnico, contendo o logradouro, nº, município e estado): 
4. Empresa contratada (quando houver, informar razão social e CNPJ. Caso contrário, o contrato se 

deu diretamente com o profissional como autônomo): 
5. Contratante e proprietário dos serviços (nome completo e CPF); 
6. ART nº (informação opcional): 
7. Responsável Técnico (título profissional completo, nome completo, nº do registro no Crea e nº do 

Registro Nacional de Profissionais - RNP): 
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica (descrever as atividades executadas 

pelo profissional dentro do objeto contratado e em sintonia com as atividades descritas na sua 
ART): 

9. Período de participação nos serviços (data de início e conclusão – dia, mês e ano). 
 
- No caso de mais de um profissional, informar itens 6, 7, 8 e 9 para cada um. 
 
 

(Local e data) 
 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Contratante) 

Obrigatório: Nome completo e CPF. 
 
 


