
 

EDITAL nº. 27/2019 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PATROCINADORAS PARA 

INICIATIVAS DO CRCAC VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente chamamento público tem por objeto a busca de patrocinadores para coffe-

break, a serem oferecidos nas atividades realizadas por este Conselho, como, cursos, 

palestras, reuniões, direcionadas ao interesse dos profissionais da contabilidade, iniciativas do 

CRCAC voltadas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos seus registrados. 

2. DA MOTIVAÇÃO 

2.1. O CRCAC busca executar a sua atribuição legal de fiscalização preventiva e de promoção da 

“educação profissional continuada”, oferecendo meios alternativos para o aperfeiçoamento do 

profissional contábil sob sua jurisdição. 

2.2. O programa “educação profissional continuada” irá permitir ao Conselho Regional de 

Contabilidade do Acre aprimorar seu papel institucional de prestação de serviço à sociedade. 

2.3  Este conselho conta com uma média de 77 (setenta e sete) participantes em eventos de 

pequeno porte e, 150 (cento e cinquenta) em eventos de porte maior. 

3. DO PROGRAMA 

3.1. O Programa de “Educação Continuada” visa proporcionar aos profissionais da 

contabilidade o aprimoramento técnico e científico, investindo em uma fiscalização 

preventiva/orientadora, abordando temas da atualidade que agregam valor para a construção 

do conhecimento, além de contribuir para a continuidade dos estudos e ascensão na carreira 

destes profissionais, ampliando seu campo de atuação com base nas prerrogativas 

profissionais previstas no Decreto-Lei n.º 9.295/1946 (alterado pela Lei n.º 12.249/2010). 

4. DA CONTRAPARTIDA OFERECIDA PELO CRCAC 

4.1. Em contrapartida, o CRCAC concederá à CADASTRADA durante o evento: 

 cessão de espaço físico para expositor durante o evento; 

 inserção de logomarca, na condição de patrocinador, nos materiais de divulgação do 

evento feitos pelo CRCAC; 



 

 citação nominal em cerimonial; 

 10min para a apresentação institucional no evento patrocinado; 

 distribuição de material institucional durante o evento. 

 

5. DOS IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO, DA APRESENTAÇÃO DE PATROCÍNIO E 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1. Estão impedidos de participar do patrocinio aos eventos realizados por este Conselho a que se 

refere o presente Chamamento Público as pessoas jurídicas: 

 

a) Dlecaradas idôneas para licitar ou contratar com todos os órgãos da Administração Pública, 

que seja no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto 

perdurarem os motivos da punição (artigo 87, IV da Lei Federal nº 8.666/93) e as suspensas ou 

impedidas para licitar e contratar com a Administração, qual seja, esfera de governo do órgão 

sancionado (artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02; 

b) Cuja falência haja sido decretada; 

c) Estrangeiras que não funcionem no país; 

d) Reunidas em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

6.1. As empresas interessadas poderão fornecer o serviço, em conformidade com as especificações e 

quantidades indicadas abaixo e receberão a contrapartida em conformidade com o item escolhido. 

 ITEM  Quant. (Evento com até 

77 participantes) 

Quant. (Evento acima 

de 77 participantes) 

1 Coffe-break 250 (duzentas e 

cinquenta) unidades por 

evento 

500 (quinhentas) 

unidades por evento 

6.2. Serão aceitas sugestões de outras ações que possam enriquecer o evento, estas deverão ser 

propostas e submetidas à aprovação da comissão organizadora, que definirá como será precedida a 

contrapartida; 

6.3. As empresas interessadas deverão manifestar interesse em fornecer integral ou parcialmente o item 

acima descrito, conforme modelo ANEXO do presente edital, para o e-mail desenprof@crcac.org.br, 

mailto:desenprof@crcac.org.br


 

com as seguintes informações: 

6.3.1. O item, com a devida descrição; 

6.3.2. O quantitativo a ser disponibilizado; 

6.3.3. Uma pessoa para contato da empresa ou preposto; 

6.4. As manifestações deverão ser encaminhadas a partir da publicação desse chamamento público em 

até 5 (cinco) dias úteis. 

6.5. A manifestação de interesse deverá estar acopanhada da seguinte documentação: 

6.5.1. Da Habilitação Jurídica da Empresa: 

6.5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.5.1.2. Ato constitutivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrdo, em se tratando 

de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores; 

6.5.1.2.1. Os documentos mencionados no subitem 6.5.1.2. deverão estar acompanhados de todas 

as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, 

a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto; 

6.5.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acopanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

6.5.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

6.5.1.5. Declaração de inexistência de menor em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no 

incico XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal; 

6.5.1.6. Deverá constar  juntamente com a documentação, a cópia da cédula de identidade do(s) 

representantes(s) legal(is) da empresa interessada; 

6.5.1.7. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, Ciência e Concordância do edital; de 

atendimento aos requisitos para celebração do contrato de patrocínio; de cumprimento à legislação 

de regência e que possui condições materiais à execução do objeto, conforme modelo constante no 

ANEXO II. 

 

6.5.2. De regularidade Fiscal da empresa: 

6.5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.5.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto 



 

contratual; 

6.5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.5.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

 

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PATROCÍNIO 

7.1. A empresa interessada deverá, preferencialmente, responsabilizar-se pelo planejamento, 

organização, e execução dos serviços a que tiver se comprometido. 

7.1.1. Não serão aceitos patrocínios em moeda brasileira ou estrangeira. 

7.2. Só será necessário o fornecimento de patrocínio em eventos com duração superior a 2 (duas) 

horas. 

 

8. ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

8.1. Compete ao CONSELHO planejar, organizar, divulgar as iniciativas e informações relevantes 

para adequada participação do público nas atividades, seja presencial ou à distância, escolher o 

local onde ocorrerão os eventos. 

8.2. As iniciativas deverão ser apresentadas pelo CRCAC à CADASTRADA no prazo de 

antecedência de até 5 (cinco) dias da possível realização.  

8.3. A execução consistirá no patrocínio concedido pela CADASTRADA, materializado na disponibilização de 

Coffe-break aos eventos realizados por este Conselho. 

8.4. Fica vedada a realização de evento desconexo com a temática proposta pelo CRCAC ou 

direcionado ao produto ofertado pela patrocinadora. 

8.5. No caso de avaliação insatisfatória quando ao evento promovido ou descumprimento do 

patrocínio avençado, o CRCAC poderá descredenciar a referida patrocinadora e afastá-la de 

futuros credenciamentos pelo prazo de até 02 (dois) anos, ressalvado o contraditório e a ampla 

defesa, e sem prejuízo das medidas administrativas e legais cabíveis pelos danos eventuais 

causados. 

8.6. O oferecimento de coffee break, disponibilizado ao CRCAC, será de responsabilidade exclusiva 

da CADASTRADA interessada.  

8.7. Os patrocinadores poderão acompanhar de perto toda a organização e execução do evento, 



 

sempre mediante solicitação prévia e de maneira a não interferir indevidamente na boa continuidade do 

evento. 

9. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PATROCINADORES 

9.1. Será designada Comissão de Patrocínio, à qual caberá julgar as manifestações. 

9.2. A princípio todas as manifestações entregues nos moldes informados no item 6 deste edital serão 

consideradas aceitas. 

9.3. Em caso de mais patrocinadores do que o necessário, será utilizado o seguinte critério: 

9.3.1 Sorteio. 

9.4. O protocolo, o recebimento e/ou aceite do requerimento e documentos não implicam no 

reconhecimento da condição de patrocinadora em favor da empresa interessada, o qual se dará 

somente após a manifestação formal e por escrito da Comissão de Patrocínio e posterior 

assinatura do Termo de Patrocínio. 

9.5. Após a divulgação da manifestação formal da Comissão de Patrocínio, por meio de 

publicação no Diário Ofical do Estado do Acre, a qual declarará a(s) empresas (s) como 

patrocinadora(s), não caberá desistência por parte das empresas interessadas, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente, mediante comprovação documentada, devendo ser 

analisado e deliberado pela Comissão de Patrocínio. 

9.6. Em sendo divulgado o relatório contendo a classificação das empresas interessadas, caberá 

recurso no prazo de 2 (dois) dias. 

9.7. Interposto recurso, será comunicado a todos os proponentes sua interposição, para 

conhecimento, tendo a Comissão e Patrocínio o prazo de 5 (cinco) dias para manutenção ou 

reforma do ato recorrido, comunicando a decisão a todas as empresas interessadas, via 

mensagem eletrônica. 

10. DA ASSINATURA DO TERMO DE PATROCÍNIO 

10.1 O selecionado será, notificado a comparecer, por intermédio de seu representante legal, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis no sede do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 

Acre – CRCAC, para assinatura do Termo de Patrocínio, cuja minuta integra este edital, 

confome ANEXO III. 

10.2. Após a celebração do Termo de Patrocínio o patrocinador poderá se valer de todos os 

direitos de patrocinador. 

10.3. O presente termo de patrocínio terá a duração de 12 (doze) meses, após a sua 

assinatura, sendo que a execução de cada etapa de trabalhos deverá ser desenvolvida, 



 

segundo cronograma de datas oportunamente definido pelas partes. 

10.4. Celebrado o Contrato de Patrocínio, o CRCAC designará o respectivo gestor. 

10.5. A falta de assinatura do Termo de Patrocínio por parte da empresa interessada, dentro do 

prazo estabelecido, implicará na sua eliminação, salvo motivo de força maior. 

10.6. Caso um patrocinador seja eliminado, a Comissão de Patrocínio poderá realizar 

chamamento por ordem de classificação, quando houver, das demais empresas para a 

assinatura do Termo de Compromisso, em igual prazo. 

10.1. As ocasiões e respectiva temática serão elencadas pelo CRCAC e divulgados em suas 

mídias com os devidos créditos. 

10.2. O cadastro também não gera qualquer obrigação, inclusive monetária, por parte do CRCAC à 

CADASTRADA, cujas palestras, eventos, etc., que porventura e/ou eventualmente não sejam 

realizadas. 

10.3. Da mesma forma, não gera para a CADASTRADA nenhuma obrigação na participação em 

eventos cujos agendamentos e disponibilidades não sejam acordados entre as partes. 

10.4. Caso a CADASTRADA tenha alguma irregularidade, o cadastro será automaticamente 

cancelado. 

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

11.1. O cadastramento será celebrado a título não oneroso e, portanto, não haverá, em 

hipótese alguma, qualquer repasse de recursos oriundos do CRCAC. 
12. DA NÃO EXCLUSIVIDADE 

12.1. O cadastramento celebrado não gera qualquer direito de exclusividade entre as partes. 

 

13. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL DAS MARCAS 

13.1. O CRCAC poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos da CADASTRADA, inclusive 

em conjunto com as marcas e outros sinais distintivos próprios. 

13.2. As CADASTRADAS devem garantir que os direitos de propriedade intelectual 

necessários para a execução do projeto não violam quaisquer direitos de propriedade intelectual 

de terceiros, isentando o CRCAC de quaisquer reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de 

qualquer natureza, inclusive financeiros. 

13.3. As CADASTRADAS devem garantir que são legítimas detentoras dos direitos de 



 

 
AO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE 

PROGRAMA DE PATROCÍNIO – EDUCAÇÃO CONTINUADA CRCAC 

CADASTRAMENTO – DOCUMENTAÇÃO 

propriedade intelectual a serem utilizados na execução do projeto, bem como que obterão, se 

necessário, a cessão dos direitos patrimoniais dos profissionais e pessoal envolvidos na 

execução de ações relacionadas ao objeto, podendo ser utilizados pelo CRCAC para fins 

institucionais livres de quaisquer ônus, inclusive, por meio de ferramentas eletrônicas e de 

transmissão. 

13.4. As CADASTRADAS devem assegurar a obtenção de autorização e/ou cessão ao 

CRCAC dos direitos de uso de imagem, voz e outros correlatos de quaisquer pessoas 

envolvidas na execução do projeto, se for o caso, para veiculação nos canais institucionais e 

em ações de divulgação. 

13.5. As CADASTRADAS devem se comprometem a não utilizar a marca e quaisquer sinais 

distintivos do CRCAC sem a devida autorização. 

14. DOS PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES 

14.1. O cadastramento poderá ser efetuado a qualquer tempo, limitado a 01/12/2019. 

14.2. A documentação comprobatória deverá ser apresentada em envelope, devidamente 

lacrado e endereçado ao CRCAC, como segue: 

 

 

 

14.3. LOCAL DE ENTREGA: 

 

1. SEDE: Nova Avenida Ceará, 438 – Conjunto Mariana, CEP 69919-180, das 07h:30m às 

11h:30m e das 13h:30m às 17h:30m. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Os interessados deverão consultar o portal do CRCAC a fim de obterem esclarecimentos 

futuros e o andamento do presente edital. 



 

15.2. Quaisquer outros elementos, informações e esclarecimentos adicionais relacionados a este 

cadastramento/credenciamento, deverão ser encaminhados, por escrito, à Divisão de Desenvolvimento 

Profissional do CRCAC, Nova Avenida Ceará, 438 – Conjunto Mariana, CEP 69919-180, ou pelo e-  

mail: desenprof@crcac.org.br. 

 

13.3 O CRCAC poderá, até a concretização do credenciamento, desclassificar o interessado por 

despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza e sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícia de fato ou circunstância anterior ou posterior à 

análise dos documentos, que desabone a idoneidade ou capacidade técnica do interessado. 

 

Rio Branco/AC, 07 de junho de 2019. 

 

 

Contador TIAGO ROSELLA DELL AGNOLO 

Presidente  

mailto:desenprof@crcac.org.br.


 

ANEXO I – EDITAL 27/2019 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE 

PATROCINADORAS PARA INICIATIVAS DO CRCAC VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

CONTINUADA 

 

1. DADOS DO INTERESSADO 

 

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ________________________________________________________________________  

 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________  

 

BAIRRO: ______________________CIDADE/UF:______________________CEP:____________   

 

TELEFONE: ____________________________________________________________________  

 

E-MAIL: ______________________________________________________________________  

 

 

2. RESPONSÁVEL(IS) LEGAL(IS) 

NOME: _______________________________________________________________________    

 

CARGO: ______________________________________________________________________ 

 

CPF: _________________________________________________________________________    

2.1. O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) 

possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, 

quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura deste requerimento. 

2.2. O interessado declara que está ciente e dá plena concordância às condições contidas no 

edital. 



 

3. DAS REGIÕES 

 

3.1. O interessado manifesta interesse e aceitação em patrocinar coffee break para 

oferecimento aos participantes dos eventos promovidos pelo CRCAC em prol da educação 

profissional continuada, nos termos do presente edital, inclusive ciente pela 

responsabilidade pelo custeio das condições previstas nos 7.1 a 7.5 do edital. 

 

Cidades: 

( ) Rio Branco 

( ) Cruzeiro do Sul 

( ) Brasileia 

 

 

O interessado declara que conhece e cumprirá integralmente o regulamento. 

 

  , de  de    

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) 



 

ANEXO II – EDITAL 27/2019 - MINUTA DE TERMO DE PARCERIA 

 

 

MINUTA DE TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE 

SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE E A 

[EMPRESA], OBJETIVANDO O PATROCÍNIO DE 

COFFEE BREAK PARA OFERECIMENTO AOS 

PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS 

PELO CRCAC VOLTADOS À CAPACITAÇÃO E 

AO APERFEIÇOAMENTO DOS SEUS 

REGISTRADOS 

 

CONSELHO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO AO ACRE, Autarquia 

Federal, criada pela Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 1946, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

00.732.012/0001-00, com sede na cidade de Rio Branco-Acre, sito a Nova Avenida Ceará, n.º 438 

– Conjunto Mariana, representada neste ato, por seu Presidente Contador TIAGO ROSELLA 

DELL AGNOLO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 043.882.229-33. 

EMPRESA: [inserir EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [inserir número], com sede na 

[inserir endereço completo], [bairro], [cidade - UF], [CEP], neste ato representada pelo seu(ua) 

[inserir cargo], [inserir nome completo], CPF/MF n.º [inserir número], e por seu(ua) [inserir cargo], 

[inserir nome completo], CPF/MF n.º [inserir número]. 

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente instrumento, mediante as 

cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O objeto do presente termo de parceria é o patrocínio de coffee break para oferecimento aos 

participantes de eventos realizados pelo CRCAC voltados à capacitação e ao aperfeiçoamento 

dos seus registrados. 

 



 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MOTIVAÇÃO 

1. Com a assinatura do presente instrumento, o CONSELHO busca executar a sua atribuição 

legal de fiscalização preventiva e promoção da “educação profissional continuada”, oferecendo 

meios alternativos para o aperfeiçoamento profissional da área contábil. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO 

 

1. O presente termo de parceria terá vigência de 12 (doze) meses. 

 

2. Havendo interesse e conveniência das partes, o presente instrumento poderá ser renovado, 

em analogia ao prazo previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 

CLÁUSULA QUARTA - DA NÃO ONEROSIDADE 

1. O presente instrumento é celebrado a título não oneroso e, portanto, não haverá, em 

hipótese alguma, qualquer repasse de recursos do CONSELHO à empresa parceira. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO 

1. O presente instrumento será acompanhado pelo Departamento de Desenvolvimento 

Profissional do CONSELHO, que observará o fiel cumprimento do objeto, submetendo as 

informações à Câmara de Desenvolvimento Profissional. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

1. Para a consecução dos fins previstos neste termo de parceria, o cronograma de cada 

evento deverá ser apresentado ao CRCAC com 30 (trinta) dias de antecedência para a devida 

divulgação. 

2. A definição do conteúdo da palestra, carga horária, número de participantes, controle de 

inscrições, bem como distribuição de material será efetuada em comum acordo das partes, 

seguindo cronograma previamente definido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1. Compete ao CONSELHO: 

 



 

i. Divulgar nos meios disponíveis a seu alcance os termos da parceria celebrada, bem como, 

aqueles alusivos aos eventos para os profissionais da contabilidade fornecidos pela 

CADASTRADA; 

ii. A responsabilidade pela escolha do local onde ocorrerão os eventos e pela 

disponibilização dos equipamentos audiovisuais para realização da atividade. 

iii. Conceder à CADASTRADA durante o evento: 

 

 cessão de espaço físico para expositor durante o evento; 

 inserção de logomarca, na condição de patrocinador, nos materiais de divulgação do 

evento feitos pelo CRCAC; 

 citação nominal em cerimonial; 

 10min para a apresentação institucional no evento patrocinado; 

 distribuição de material institucional durante o evento. 

 

2. Compete à EMPRESA: 

i. Disponibilização de coffee break para os evetos realizados pelo CRCAC. 

3. Compete às partes: 

i. Responsabilidade por toda estrutura necessária quanto a espaço e logística; 

ii. Prestar mutuamente informações acerca das questões que digam respeito ao 

desenvolvimento do presente projeto; 

iii. Proceder à avaliação dos resultados do programa apresentado, ao término de cada 

atividade. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES 

1. Para os fins e efeitos do presente instrumento, o CONSELHO reconhece a CADASTRADA 

como titular e responsável pela administração e gestão do objeto celebrado, inclusive 

financeiro, ficando o CRCAC, expressamente, desonerado de qualquer responsabilidade de 

caráter civil, trabalhista, administrativa, financeira, securitária, tributária, operacional ou qualquer 

outra que não tenha sido aqui especificada, em relação à qualidade das atividades realizadas pela 

CADASTRADA. 



 

2. A CADASTRADA definirá, a seu critério, a estratégia e os meios técnicos, operacionais, 

logísticos, administrativos e financeiros que serão utilizados para a execução do objeto, utilizando, 

para tanto, suas próprias ferramentas e tecnologia e, se necessário, contratando terceiros. 

3. É vedado ao CRCAC qualquer ingerência sobre os eventuais aumentos ou reajustes nos valores 

dos produtos. 

4. A CADASTRADA é a única beneficiária pelo recebimento dos pagamentos, inclusive por multas 

e encargos, eventuais atrasos, não cabendo ao CONSELHO nenhuma responsabilidade sobre 

eventuais inadimplências das mensalidades dos produtos oferecidos por ela. 

5. A CADASTRADA responderá civil e criminalmente por todo e qualquer ato e/ou fato relacionado 

à qualidade dos eventos realizados. 

 

CLÁUSULA NONA - DA MODIFICAÇÃO, RETIFICAÇÃO E EXTINÇÃO 

Este termo de parceria poderá ser: 

1. modificado mediante termo aditivo; 

2. rescindido pelo inadimplemento de suas cláusulas; 

3. extinto pela superveniência de norma legal ou administrativa, que o torne material ou 

formalmente inexequível, ou por mútuo consentimento, mediante manifestação das 

partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do final da sua vigência. No 

entanto, a denúncia ou rescisão não representarão liberação do dever de oferecimento de 

coffee break para os eventos que já tiverem sido aprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TOLERÂNCIA 

1. Qualquer tolerância das partes no cumprimento, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas 

e/ou condições será considerada como concessão excepcional, não constituindo inovação do aqui 

ajustado, nem precedente invocável pela CADASTRADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NÃO EXCLUSIVIDADE 

1. Fica expressamente estabelecido que a presente celebração não gera qualquer direito de 

exclusividade entre as partes. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

1. O presente instrumento vincula-se aos termos contidos no Edital de chamamento público nº 

27/2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 

Rio Branco, Seção Judiciária do Acre, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONSELHO e CADASTRADA, e pelas testemunhas abaixo, 

devidamente qualificadas. 

Rio Branco/AC, ______ de ________________ de ________. 

 

 

____________________________________________________ 

Contardor Tiago Rosella Dell Agnolo 

Presidente do CRCAC 

 

 

 

____________________________________________________ 

Empresa cadastrada 

 

 

Testemunhas: 

Nome:  __________________________________    Nome:_________________________________________ 

CPF: ____________________________________   CPF: __________________________________________ 


