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Processo nº 055/2017 

Folha: _____________ 

Rubrica:____________ 

                                                                             EDITAL 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 

PROCESSO N
o
 055/2017 

TIPO: "MENOR PREÇO TOTAL" 

 

Anexo I – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de habilitação. 

Anexo II – Modelo de Carta Proposta 

Anexo III – Modelo de Credenciamento. 

Anexo IV – Modelo de declaração de que a empresa se encontra em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho que faz parte integrante do Edital. 

 

Anexo V – Memorial Descritivo 

 

Anexo VI – Minuta de Contrato 

 

O Conselho Regional de Odontologia de São 

Paulo - CROSP, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar, que realizará 

Licitação na Modalidade Pregão Presencial, de conformidade com a Lei n
o
 10.520/2002, 

respectivos decretos regulamentares e a Lei 8.666/93, consoante as disposições que seguem: 

 

1 OBJETO 

 

1.1 A presente licitação destina-se a: LOCAÇÃO E MONTAGEM COM MÃO DE OBRA 

DE ESTANDE A SER INSTALADO PARA O CIOSP 2017 – 35º CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NO EXPO CENTER 

NORTE. 

2. Dia, hora e local de recebimento e abertura dos envelopes: “PROPOSTA COMERCIAL”, 

“DOCUMENTAÇÃO” E REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 

 

2.1. Na Sede do CROSP – Av. Paulista, 688 – 7º andar – Auditório – São Paulo – SP. 

  

3. Os envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO" endereçados ao 

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, deverão ser entregues no dia 09 de 

dezembro de 2016 às 10:00hs. (PARA INÍCIO DO CREDENCIAMENTO), 

conforme Legislação em vigor, na Sede do CROSP – Av. Paulista, 688 – 7º andar – 

Auditório – São Paulo – SP. 
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3.1 Na hipótese de não haver expediente, a realização da sessão pública, bem como o 

recebimento dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO", 

serão transferidos para o primeiro dia útil subseqüente no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos. 

 

 CREDENCIAMENTO 

4.1.   A LICITANTE deverá apresentar-se par junto ao Pregoeiro por um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar desta licitação, venha 

a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, 

identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com 

foto. 

 

4.2 O credenciamento far-se-á nos moldes do Anexo III do Edital, através de instrumento 

de procuração ou, ainda, por meio de documento que comprove poderes para formular 

ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da licitante, acompanhado de cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto 

da empresa, devidamente atualizado. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da 

empresa licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

4.3 O credenciamento é condição obrigatória para a participação das licitantes neste 

Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000). Eventuais falhas na 

documentação a ele pertinente (procuração/cópia do contrato social) poderão ser 

sanadas, imediatamente, através do envio de tais documentos por fac-simile, devendo 

o original ser apresentado posteriormente dentro do prazo fixado pelo Pregoeiro, que, 

nesse caso, deverá colher declaração do próprio representado com indicação de sua 

cédula de identidade atestando que o documento é autêntico. 

 

4.4.  A LICITANTE deverá estar pessoalmente representada no ato do credenciamento e 

entrega da proposta, sob pena de não ser aceita a sua proposta para o certame. 

 

4.5.   Cada credenciado somente poderá representar uma única LICITANTE, participante do 

certame. 
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4.6 Declarado encerrados os procedimentos de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão 

mais aceitas novas LICITANTES, dando-se início ao recebimento dos envelopes 

"PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO". 

 

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA  

PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO. 

5.1.  Somente serão considerados os documentos de habilitação e as propostas apresentadas 

pelas empresas isoladamente, isto é, não será admitida a formação de consórcio, ou 

qualquer tipo de agrupamento de empresas, para o fornecimento dos serviços objeto 

desta licitação. 

5.2.  Será vedada a participação de empresas nesta licitação quando: 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público. 

b) Estiverem sob processo de falência, concordata ou dissolução. 

c) Estiverem impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública e 

quaisquer de seus órgãos descentralizados. 

d) Enquadradas em alguma das disposições do artigo 9º, incisos I, II e III, da Lei n
o
 

8.666/93. 

 

5.3.  As LICITANTES deverão apresentar a documentação e proposta comercial em 2 

(dois) envelopes separados e indevassáveis, identificados obrigatoriamente na forma 

seguinte: 

 

 

ENVELOPE N
o
 1 - "PROPOSTA COMERCIAL" 

         Pregão nº 005/2017 

         Processo nº 055/2017 

          Razão Social da Empresa/CNPJ 

 

 

ENVELOPE N
o
 2  - "DOCUMENTAÇÃO" 
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          Pregão nº 005/2017 

          Processo nº 055/2017 

            Razão Social da Empresa/CNPJ 

              

6. ENVELOPE N
o
 1 - PROPOSTA COMERCIAL 

 

6.1  As LICITANTES deverão apresentar as propostas, redigidas de forma clara e 

inequívoca, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado, bem 

como ser devidamente datadas e assinadas pelo(s) representante(s) legal(is), conforme 

Anexo II. 

 

6.2  Na proposta comercial deverá constar: 

 

6.2.1. O Menor Preço Total, considerando nele incluso todos os impostos, taxas, frete, seguros 

e todas as demais despesas indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto desta licitação; 

 

6.2.2. Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias contados a partir da data fixada para 

entrega e abertura dos envelopes, sendo este prazo interrompido nos casos de recurso ou 

qualquer diligência que porventura a Comissão de Licitação julgue necessária realizar para o 

deslinde da presente licitação. 

 

6.2.2.1. Na falta de indicação expressa do prazo de validade da proposta, este será 

considerado como de 60 (sessenta) dias. 

 

6.3 Para a presente licitação o Valor Total Estimado é: R$ 108.666,66 (cento e oito mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

 

7 ENVELOPE N
o
 2 - DOCUMENTAÇÃO 

7.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

7.1.1. Cédula de identidade 

7.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa 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. 

 Os documentos relacionados nos subitens 7.1.1. a 7.1.5. não precisarão constar do 

“Envelope Documentação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

 

7.2. A documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá 

em: 

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.2.2. 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 o objeto contratual; 

  

 

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

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

 

7.2.3.1. Fazenda Federal: 

a) tributos e contribuições federais; 

b) dívida ativa da união; 

7.2.3.2. Fazenda Estadual e: 

7.2.3.3. Fazenda Municipal: 

a) tributos mobiliários; 

 

7.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND-INSS) e Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por Lei. 
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7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. CNDT (Certidão 

Negativa de Débito Trabalhista). 

 

7.2.6. As certidões negativas de regularidade fiscal, seguridade social e FGTS poderão ser 

substituídas pelas certidões positivas com efeito de negativa, expedidas nos termos do Artigo 

206 do Código Tributário Nacional. 

 

7.3. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á : 

7.3.1. comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

 7.3.1.1. A comprovação de aptidão, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será 

feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

  

7.3.1.2.  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o 

caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. 

 

7.3.1.3. Os atestados apresentados deverão demonstrar a aptidão da licitante para a realização 

do objeto licitado, qual seja, LOCAÇÃO E MONTAGEM COM MÃO-DE-OBRA DE ESTANDE . 

 

7.4. A licitante deverá apresentar um croqui dos serviços exigidos no Memorial Descritivo, 

para avaliação do CROSP. 

 

8. A documentação relativa à qualificação econômica-financeira limitar-se-á: 

8.1. Balanço patrimonial com registro nos órgãos competentes e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
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8.1.1. Na participação de micro empresas e empresas de pequeno porte, que são optantes pelo 

simples, na ausência do Balanço Patrimonial do Último Exercício, deverão apresentar a 

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica do último Exercício, conforme Artigos 31  e 32 

da Instrução Normativa 608, de 09/01/2006. 

 

 

8.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

9. Deverá ser apresentado declaração de que a empresa se encontra em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7
o
. da Constituição Federal e Decreto 42.911, de 06.03.98, nos termos do 

ANEXO IV. 

 

a) Todas as certidões e certificados possíveis que serão obtidos via Internet, somente serão 

aceitos quando apresentados em via original impressa diretamente da Internet ou cópia 

simples. 

 

b) As certidões nas quais não conste prazo de validade, qualquer que seja seu objeto, só serão 

aceitas se expedidas até 90 (noventa) dias antes da data em que será realizada a sessão de 

lances. 

 

c) Não será aceito protocolo ou recibo de solicitação, de qualquer espécie, em substituição aos 

documentos referidos no presente Edital. 

 

10. IMPORTANTE 

10.1. As licitantes deverão obedecer a Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 

2012, que trata-se da retenção de Tributos Federais. 

 

10.2. As pessoas físicas e empresas individuais (com cadastro de Pessoa Física – CPF) estarão 

sujeitas a retenção de INSS (Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999) e Imposto de Renda 

(Legislação vigente). 
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10.3. Quando for o caso, será aplicada a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

10.3.1. As licitantes optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar no ato do 

credenciamento a comprovação da opção da empresa, sob pena de não ser levada em conta 

essa condição durante a condução do Pregão. 

 

11.Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial (art. 32 da Lei 8666/93). 

 

12.As licitantes que apresentarem documentação em desacordo com quaisquer exigências do 

Edital e seus ANEXOS, e/ou em desacordo com a veracidade dos fatos, serão consideradas 

inabilitadas.  

 

13. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo reserva-se no direito de diligenciar, a 

qualquer tempo, durante o processo licitatório, no sentido de constatar a veracidade 

das informações prestadas e avaliar as reais condições para a realização do objeto 

desta licitação, dentro das exigências previstas neste Edital, com o que desde já 

concorda a proponente. 

 

14 DOS PROCEDIMENTOS DO PREGOEIRO 

14.1  Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro realizará o credenciamento dos 

interessados. 

 

14.2  Encerrada a fase de credenciamento o Pregoeiro receberá os envelopes "PROPOSTA 

COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO" devidamente lacrados e identificados pelos 

interessados credenciados. Em seguida fará a abertura dos envelopes das propostas 

comerciais (envelope n
o
 1). 

 

14.3  Depois de abertos os envelopes contendo as propostas de preços das LICITANTES 

devidamente representadas, será realizada a ordenação das propostas de preço, na 

ordem de Menor Preço Total. Na seqüência o Pregoeiro divulgará os preços 

classificados às respectivas LICITANTES. 



 

Endereço: Avenida Paulista, 688, térreo. São Paulo - SP - CEP: 01310-909 • Telefone: (11) 3549.5500 • Site: www.crosp.org.br 

9 

Processo nº 055/2017 

Folha: _____________ 

Rubrica:____________ 

 

14.4 No curso da sessão pública, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 

preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação da vencedora dos lances pelo Pregoeiro.  

 

 O valor dos lances será decidido pelo Pregoeiro na abertura do certame. 

 

14.4.1. É vedada a oferta de lance com vistas ao empate. 

 

14.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item "14.4", poderão os 

autores das três melhores propostas, oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos. 

 

14.5.1. O pregoeiro poderá, ao seu critério, para bem da livre competitividade e vantajosidade 

da Administração, abrir a fase de lances para todos os licitantes presentes. 

 

14.6  Será classificada como possível vencedora, a LICITANTE que oferecer o MENOR 

PREÇO TOTAL. 

 

14.7  Encerrada a fase competitiva, e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá a abertura 

do(s) envelope(s) da(s) LICITANTE(s) classificada(s) como possível vencedora, para 

verificação do atendimento das condições de habilitação jurídica. 

 

14.8  Verificado o atendimento das condições de habilitação, a LICITANTE será declarada 

vencedora. 

 

14.9   Se a oferta não for aceitável, ou se a LICITANTE não atender às exigências para 

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 

LICITANTES, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda o edital na íntegra, sendo a respectiva LICITANTE declarada vencedora. 

 

15 DA FORMA DE PAGAMENTO 
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15.1 Os recursos previstos para atender a presente despesa onerarão a dotação n.º 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 do orçamento deste Conselho Regional para 2017. 

 

15.2. O pagamento do objeto deste Edital será feito através de cheque nominal, em moeda 

corrente, no último dia útil do mês subsequente à montagem/entrega do estande, 

mediante fornecimento de Nota Fiscal/Fatura emitida pela licitante vencedora. 

 

15.2.1.O CROSP INFORMA QUE SOB HIPÓTESE ALGUMA ADMITIRÁ NEGOCIAÇÃO DA(S) 

DUPLICATA(S) COM TERCEIRO(S). 

 

15.3. Para a efetivação do pagamento, a LICITANTE deverá apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal/Fatura, a prova de quitação das obrigações previdenciárias e do FGTS, 

desde o último período já comprovado, até o período do referido pagamento, o qual, 

nesta hipótese, somente será liberado após a respectiva comprovação. 

 

15.3.1. A suspensão do pagamento por inobservância do que consta no item 15.3. por parte da 

LICITANTE, não caracteriza inadimplência do CROSP, não cabendo a suspensão da 

prestação dos serviços contratados. 

 

16. DOS RECURSOS 

 

16.1  Os recursos e as penalidades para a presente licitação serão aqueles estatuídos na Lei 

n
o
 10.520/2002 e decretos regulamentares, bem como na Lei 8.666/93. 

 

16.2  Uma vez declarada a vencedora, qualquer LICITANTE poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo conforme 

prevê a Lei 10.520/2002 para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 

LICITANTES desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, salvo os casos em que 

o recorrente apresentar o recurso antes do término do prazo, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16.3 A falta de manifestação imediata e motivada da LICITANTE importará a decadência 

do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora. 
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17 DAS PENALIDADES 

 

17.1  Pelo atraso injustificado na entrega de materiais, garantida a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes multas: 

 

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 

até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor dos serviços solicitados; 

 

b) 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor dos serviços solicitados, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto; 

 

c) 30% (trinta por cento) calculados sobre o valor total do contrato, no caso da 

empresa, injustificadamente, desistir da entrega do objeto. 

 

17.2     Por qualquer outra infração que configure inexecução total ou parcial do contrato, ou 

no caso de prática reiterada de atraso injustificado na entrega de materiais, garantida a prévia 

defesa, O CROSP poderá aplicar a Contratada as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 

 

a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CROSP pelo prazo de até dois anos. 

 

17.3   Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de eventuais 

pagamentos devidos à Contratada, ou cobrados judicialmente. 

 

17.4  Nenhum pagamento será efetuado pelo CROSP enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  

 

17.5    As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
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17.6  A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que o CROSP  

rescinda unilateralmente o presente instrumento e aplique outras sanções previstas nas Leis 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos), 10.520/02 (Pregão), bem como demais 

sanções civis previstas na legislação vigente. 

 

 

18 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1  O Pregoeiro se reserva no direito de tomar todas as decisões necessárias  

- a seu critério legal - para verificar e esclarecer a comprovação das informações 

constantes nos envelopes n
o
 1 e n

o
 2 que forem apresentados, sempre visando o pleno 

alcance do interesse público. 

 

18.2  A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a licitante: 

 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os comparou 

entre si e obteve do CROSP as informações necessárias, antes de apresentá-la. 

 

b) Conhece todas as especificações e condições de execução/fornecimento do objeto do Edital 

e anexos. 

 

18.3 A critério do CROSP, esta licitação poderá ser: 

a) Anulada, se houver ilegalidade; 

b) Revogada, a juízo do CROSP, se for considerada inoportuna ou afronte o 

interesse público. 

18.4 Ao Pregoeiro fica reservado o direito de desclassificar as propostas que não atenderem 

as exigências contidas neste Edital, sempre primando pelo interesse público. 

 

18.5. Após 60 (sessenta) dias do encerramento do certame, os Envelopes Documentação não 

abertos pelo Pregoeiro na sessão, que não forem retirados pelas licitantes, serão 

inutilizados pelo CROSP. 

 

19. ESCLARECIMENTOS            
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19.1 Os pedidos de esclarecimentos, relativos à presente licitação, deverão ser efetuados 

por escrito ao CROSP, até o dia 06 de dezembro de 2016, aos cuidados da Comissão 

de Licitação, na Av. Paulista, 688 – 7º andar – São Paulo, pelo e-mail: 

licitacao@crosp.org.br ou pelo fax 11  3549.5547 até as 17:00 horas. 

 

19.2  O CROSP não responderá às perguntas formuladas em desacordo com o disposto no 

item anterior. 

 

  

 

 

                                            São Paulo, 24 de Novembro de 2016 

 

Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

( Nome                               da                              empresa) 

______________________________________________, CNPJ n
o.
 

__________________, sediada ___________________________ (endereço 

completo), declara sob as penas da Lei Federal no. 10.520/02, conhecer e aceitar as 

condições constantes deste Pregão Presencial nº 005/2017 e seus anexos, e que cumpre 

plenamente os requisitos necessários de habilitação exigidos no mesmo. 

 

                                                           

                                              Domicilio do licitante, aos ........de .............. de 2016 

 

 

                                                               _______________________________ 

                                                                            representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.:  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, 

FORA DOS ENVELOPES, NO ATO DA ABERTURA DA SESSÃO 

DO PREGÃO – CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO II 

                                                MODELO DE CARTA PROPOSTA 

                                 Ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 

               Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2017 - PREGÃO Nº 005/2017 

Razão Social da Empresa: ________________________________________________ 

CNPJ Nº __________________________________ 

Endereço Completo:_____________________________________________________ 

Telefone: (__) _____________ Fax: (__) _________________ 

E-mail: ____________________________________ 

Prezados Senhores: 

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta relativa a presente licitação. 

Objeto: LOCAÇÃO E MONTAGEM COM MÃO DE OBRA DE ESTANDE A SER 

INSTALADO PARA O CIOSP 2017 – 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NO EXPO CENTER NORTE, conforme Memorial 

Descritivo – Anexo V. 

 

Preço Proposto: R$........................(...................................) 

 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as condições e regras do Pregão 

Presencial nº 005/2017 e atendemos a todas as exigências nele contidas.  

Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 

sessão pública constante no preâmbulo deste Edital.  

Declaramos que nos valores constantes desta proposta estão incluídas todas as despesas com 

materiais, alimentação, insumos, despesas com deslocamento, mão de obra, fretes, transporte, 

seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais, tributos e contribuições de qualquer 

natureza ou espécie, salários, despesas com reposição de funcionários em razão de qualquer 

tipo de licença (maternidade, doença ou outra) e quaisquer outras despesas ou encargos 

necessários à perfeita execução do objeto da licitação, sem qualquer custo adicional, bem 

como, quaisquer parcelas de outra natureza, direta ou indireta, pertinentes à formação do 

preço dos serviços, não nos cabendo o direito de pleitear qualquer majoração do preço, sob a 

alegação de desequilíbrio econômico/financeiro.                                   

                                                                        São Paulo, ..... de .........  de 2016. 

                                                                   _______________________________ 

                       Representante legal 

                                         (com carimbo da empresa)        
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                                                             ANEXO III 

                                        MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................................... C.N.P.J. MF. 

..............................., endereço .............................................., por seu(s) representante(s) 

legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui o Sr. ................................, Cargo ..................; 

inscrito no CPF sob o n
o.  

........................, portador da cédula de identidade RG no. 

......................., residente e domiciliado em ..............................., com endereço comercial na 

............................., ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os 

atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL n
o.
 005/2017 desse Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo - CROSP, podendo, formular lances, complementar proposta, 

interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir 

e receber avisos e intimações, assinar declarações, enfim, praticar todos os atos necessários ao 

bom e fiel cumprimento deste instrumento. 

 

 

Domicílio do Licitante, aos ....... de ............ de 2016. 

 

 

 

ASS.: .................................................................................................... 

Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante 

 

 

 

OBS.:  

1 – ANEXAR A ESSA DECLARAÇÃO O INSTRUMENTO DE OUTORGA – PROCURAÇÃO, 

CONTRATO SOCIAL OU OUTROS LEGAIS PARA COMPROVAÇÃO DO REPRESENTANTE 

LEGAL 

     

2 – ESTA PROCURAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, FORA DOS ENVELOPES, NO ATO DA 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO – CREDENCIAMENTO. 
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                                                                                        ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 

 

Eu ..........................(nome completo), representante legal da empresa ................ (nome da 

pessoa jurídica), interessada em participar no Pregão Presencial CROSP n 005/2017 declaro, 

sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei n 8.666/93 a (nome da 

pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7
o
, da Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

  São Paulo, ..... de .........  de 2016 

  

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

                       Representante legal 

                                         (com carimbo da empresa) 
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ANEXO V 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

 

 OBJETO: LOCAÇÃO E MONTAGEM COM MÃO DE OBRA DE ESTANDE A SER 

INSTALADO PARA O CIOSP 2017 – 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NO EXPO CENTER NORTE. 

 

1 ) ÁREA:  

 

377m², medindo 29,50 x 13,00m.  

 

2) CONSTRUÇÃO GERAL:  

 

2.1. PISO:  

 

Executado em madeira compensada, com estrutura de sarrafos, contra chapeado com 

compensado de virola 15m/m, elevado á 0,10m do piso local, revestido em carpete forração 

na cor cinza, tendo na área central um grafismo em carpete forração na cor vermelho.  

OBS.:- Haverá 02 (duas) rampas de acesso para deficientes físicos.  

 

3.2. PAREDES INTERNAS (RECEPÇÃO/ SALAS DE REUNIÕES/ SALA 

PRESIDÊNCIA/ ANTE SALA PRESIDÊNCIA/ DEPÓSITO BRINDES/ COPA 

DEPÓSITO):  

 

Executadas em painéis “TS” branco, montados em sistema Octaform de alumínio anodizado 

natural, nas áreas de infra-estrutura e serviços, painéis de vidro incolor temperado de 6m/m, 

com aplicação de vinil adesivo na cor branco tipo persiana, recebendo aplicação de logotipos/ 

logomarcas “CROSP”, em vinil adesivo nas cores conforme o projeto.  

 

3.3. PAREDES EXTERNAS/ FACHADAS:  

 

Executadas em painéis de vidro incolor temperado de 6m/m, com e sem aplicação de vinil 

adesivo na cor vermelho e branco, e tipo persiana, tendo aplicação de logotipo/ logomarcas 

“CROSP” em vinil adesivo e em algumas paredes aplicação de imagens fotográficas digitais 

em vinil adesivo, fixados por conectores espaçadores cromados.  

Serão instalados elementos em tubos metálicos para distribuição de iluminação, com 

lâmpadas HQI de 150 Watts embutidas, fixados no topo da testeira de sinalização.  

 

3.4. COBERTURA INTERNA:  

 

Executada em pergolado Octaform de alumínio anodizado natural, recoberto com placas de 

formidur, revestidas em vinil verniz branco, fazendo um tabuleiro para circulação do ar 

condicionado.  
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Na sala do Presidência será executado em pergolado Octaform de alumínio anodizado natural, 

recoberto com placas de formidur, revestidas em vinil verniz branco, intercaladas com forro 

em madeira tipo colméia.  

 

4) ATENDIMENTO/ RECEPÇÃO:  

 

4.1. ATENDIMENTO:  

 

212,00m² aproximadamente, contendo:  

a) 01 balcão de atendimento, executado em executada em madeira compensada, com corpo e 

tampo revestido em laminado na cor branco.  

b) 10 mesas altas, tipo bistrô, com tampo redondo em vidro incolor e estrutura cromada.  

c) 24 cadeiras altas, tipo bistrô, na cor branca e estrutura cromada.  

d) 04 torres de carregar celulares (cada torre com 04 tomadas) 

e) 04 porta foder, revista e jornal. 

 

4.2. RECEPÇÃO:  

 

46,00m² aproximadamente, contendo:  

a) 01 balcão bar, executada em madeira compensada, com corpo revestido em laminado na 

cor branco e tampo em MDF padrão amadeirado.  

b) 07 lâmpadas pendentes sobre o balcão.  

c) 06 cadeiras altas, tipo bistrô, na cor branca e estrutura cromada.  

d) 02 portas de vidro incolor, temperado de 10m/m, com aplicação de vinil adesivo na cor 

branca, com chave.  

 

5) SALAS DE REUNIÕES/ ANTE SALA PRESIDÊNCIA/ SALA PRESIDÊNCIA:  

 

5.1. SALAS DE REUNIÕES:  

 

03 (três) salas de reuniões, medindo 13,50m² aproximadamente, contendo cada:  

a) 01 mesa de reunião, com tampo oval em vidro incolor, e estrutura cromada.  

b) 06 cadeiras estofadas, na cor preta, giratórias.  

c) 01 porta de vidro incolor, temperado de 10m/m, com aplicação de vinil adesivo na cor 

branco, com chave.  

d) 02 conjuntos armários baixos, executados em madeira compensada com estrutura de 

sarrafos, revestidos em MDF padrão amadeirado.  

 

5.2. ANTE SALA PRESIDÊNCIA:  

 

33,00m² aproximadamente, contendo:  

a) 05 (Cinco) sofás estofados em couro ecológico branco, e estrutura cromada com 

capacidade para 02 (dois) lugares.  

b) 06 (Seis) mesinhas baixa de canto, na cor branca.  

c) 04 (Quatro) poltronas estofadas, em couro ecológico na cor branco (01 lugar).  

d) 01 (uma) porta de vidro incolor, temperado de 10m/m, com aplicação de vinil adesivo na 

cor cinza, com chave.  

 

5.3. SALA PRESIDÊNCIA:  

 

17,00m² aproximadamente, contendo:  
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a) 01 (uma) mesa de reunião com tampo em vidro incolor e estrutura cromada.  

b) 06 (seis) cadeiras estofadas, na cor preta, giratórias.  

c) 02 (dois) armários baixo, executado em madeira compensada com estrutura de sarrafos, 

revestido em MDF padrão amadeirado. 

  

6) INFRAESTRUTURA (COPA/ DEPÓSITO/ DEPÓSITO BRINDES/ ELÉTRICA):  

6.1. COPA/ DEPÓSITO:  

 

19,00m² aproximadamente, contendo:  

a) 01 balcão/pia em “L”, com tampo em madeira compensada, revestido em laminado branco, 

com 01 cuba de aço inox embutida.  

b) 01 bancada de apoio, com tampo em madeira compensada, revestido em laminado branco.  

c) 01 refrigerador de 240lts.  

d) 01 Freezer Horizontal 01 Porta 305lts 

e) 08 metros lineares de prateleiras de madeira, revestidas em vinil branco.  

f) 01 porta de formidur branca, com chave.  

g) 01 porta de vidro incolor, temperado de 10m/m, com aplicação de vinil adesivo na cor 

branco, com chave.  

h) 02 cortinas na cor vermelha tipo veludo para fechamento do corredor de acesso a copa 

conforme projeto.  

 

6.2. DEPÓSITO BRINDES:  

 

12,00m² aproximadamente, contendo:  

a) 01 bancada de apoio, com tampo em madeira compensada, revestido em laminado branco.  

b) 06 metros lineares de prateleiras de madeira, revestidas em vinil branco.  

c) 01 porta de vidro incolor, temperado de 10m/m, com aplicação de vinil adesivo na cor 

branco, com chave.  

 

6.3. SALA DE ELÉTRICA:  

 

04,00m² aproximadamente, contendo:  

a) 03 quadros de força, com disjuntores.  

b) 01 porta de vidro incolor, temperado de 10m/m, com aplicação de vinil adesivo na cor 

branco, com chave. 

 

 7) ILUMINAÇÃO:  

 

a) 20 luminárias tubulares, com lâmpadas HQI 150 Watts, (iluminação testeira e fachadas).  

b) 08 arandelas embutidas no teto, com lâmpadas Spotlight de 60 Watts, (iluminação áreas de 

infra-estrutura).  

c) 28 refletores com lâmpadas tipo Halogênio de 500 Watts, (iluminação área de exposição).  

d) 25 pontos de tomadas 110V/220V.  

e) 01 quadro de força, com disjuntor. 

f)  20 pontos de rede – cabo cat-05E – com RJ45 (TODOS CABO TERAM INICIO DA 

SALA DE ELETRICA)   

 

8) COMUNICAÇÃO VISUAL:  

 

Aplicação de logotipos/imagens (a definir) em vinil adesivo nos seguintes tamanhos e 

quantidades:  
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 a) 4,50m x 1,00m – quantidade 05 (cinco)  

 b) 3,00m x 0,90m – quantidade 02 (dois)  

 c) 2,50m x 0,40m – quantidade 01 (um)  

 d) 4,00m x 1,00m – quantidade 01 (um)  

 

e) 3,00m x 3,00m – quantidade 01(um)  

OBS.: Os logotipos/imagens serão fornecidas pelo CROSP.  

 

9) JARDINS:  

 

Executados com plantas ornamentais naturais.  

 

10) HIDRAULICA:  

 

a) 01 Pia com conexões para água e deságue.  

b) 01 Ponto de Hidráulica com água e deságue.  

 

11) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS:  

 

a) 02 Microfones de mão sem fio.  

b) 02 Caixas de Som amplificadora com pedestal com entrada de microfone.  

c) 03 TV´s 60 polegadas Full HD com entrada de pen drive, HDMI e DVD PPT com conexão 

simultâneas das três ( Área externa e Auditório). 
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OBSERVAÇÕES: 

 

 Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado para a 

fiel execução do pactuado neste Memorial Descritivo, dentro dos prazos previstos, arcando a 

licitante com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 

fiscal, administrativa e civil. 

 Resguardar o CROSP contra perdas e danos de quaisquer natureza, oriundos dos serviços 

executados e decorrentes do contrato, suportando os prejuízos resultantes de negligência, 

imprudência, imperícia ou má execução dos serviços. 

 Repor e refazer, por sua conta, sem qualquer ônus ao CROSP, os materiais e/ou serviços 

rejeitados por má execução ou por inobservância das especificações contidas no Edital e anexos. 

 Atender as especificações contidas no Edital e anexos. 

 Permitir ao CROSP fiscalizar a entrega dos serviços, fornecendo, ainda, esclarecimentos e 

informações solicitadas. 
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Quaisquer dúvidas, entrar em contato com Departamento de Licitação – fone: 3549.5511    e-

mail licitacao@crosp.org.br 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo é uma Autarquia Federal, instituída pela 

Lei nº 4324 de 14.04.1964 regulada pelo Decreto nº 68704 de 03.06.1971, com autonomia 

administrativa e financeira e que não depende de recursos federais, tendo como norma pagar 

pontualmente seus compromissos, dentro dos prazos devidamente estabelecidos.  
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                                              ANEXO VI   

                                  MINUTA DO CONTRATO 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM 

COM MÃO DE OBRA DE ESTANDE A SER INSTALADA PARA O CIOSP 2017 – 35º 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO DO PREGÃO  N 005/2017 – PROCESSO Nº 055/2017, ENTRE O 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP   E A 

EMPRESA ..................... 

 

PREGÃO n 005/2017 

PROC. n 055/2017 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP, autarquia federal, instituída pela Lei 4.324/64 

com sede à Avenida Paulista, 688 – São Paulo – SP, inscrito no C.N.P.J./MF sob n 
61.697.546/0001-38, por seu representante legal ao final assinado, doravante designado 

simplesmente CROSP e, de outro, a ................... , inscrita no C.N.P.J./MF sob n ................., 
por seu representante legal ao final assinado, doravante designada simplesmente 

CONTRATADA, tem entre si justo e contratado locação e montagem com mão de obra de 

estande a ser instalada para o CIOSP 2017 – 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, mediante as seguintes Cláusulas e condições que as partes 

mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 

1.1. Locação e montagem com mão de obra de estande a ser instalada para o CIOSP 

2017 – 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

2.1.  Os serviços serão prestados conforme previsto no Memorial Descritivo do Edital, 

que faz parte integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

3.1. Para a fiel execução deste Contrato, a Contratada obriga-se a: 

 

a) Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e 

capacitado para a fiel execução do pactuado neste contrato, dentro dos prazos 

previstos, arcando a CONTRATADA com todos os encargos e obrigações de 

natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, fiscal, administrativa e civil. 
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b) Resguardar o CROSP contra perdas e danos de quaisquer natureza, oriundos dos 

serviços executados e decorrentes deste contrato, suportando os prejuízos 

resultantes de negligência, imprudência, imperícia ou má execução dos serviços. 

 

c) Repor e refazer, por sua conta, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, os 

serviços rejeitados por má execução ou por inobservância das especificações 

contidas no Edital e anexos. 

 

d) Atender as especificações contidas no Edital e anexos. 

 

e) Permitir a CONTRATADA fiscalizar os serviços a entrega dos mesmos, 

fornecendo, ainda, esclarecimentos e informações solicitadas. 

 

f) Apresentar antes do início dos serviços, a lista dos profissionais que prestarão 

serviços ao CROSP, bem como: cópia da CTPS do profissional, com o respectivo 

registro do contrato de trabalho, e cópia de recolhimento do FGTS e informações à 

Previdência Social do Profissional (GFIP). 

 

CLÁUSULA  QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CROSP 
 

4.1. Notificar a CONTRATADA, sob quaisquer irregularidades verificadas no 

fornecimento dos blocos e na execução dos serviços, ora contratados. 

 

4.2. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, no vencimento previsto no 

presente contrato. 

 

4.3. Efetuar o pagamento à Promotora do evento (Associação Paulista de Cirurgiões 

Dentistas – APCD) referente todas as taxas necessárias à montagem do Estande, constantes no 

Manual do Expositor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PRAZO DE ENTREGA  
 

5.1. Pelos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE, pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ .......... (.......). 

 

5.1.1. O pagamento será após a montagem completa/entrega do estande conforme 

subitem 6.1. deste contrato. 

 

5.2. Estão incluídos no preço do presente instrumento contratual, todos os custos da 

CONTRATADA referente aos salários, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, administrativos 

e lucro. 

 

5.3. A execução dos serviços deverá obedecer o cronograma de montagem, realização e 

desmontagem, de acordo com o Manual do Expositor, que poderá ser retirado no site 

www.ciosp.com.br 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO  PAGAMENTO  
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6.1. O pagamento devido por força deste contrato, será efetuado pela 

CONTRATANTE através de cheque nominal, em moeda corrente nacional, no último dia útil 

do mês subsequente à montagem/entrega completa do estande, mediante a entrega de nota 

fiscal/fatura emitida pela licitante vencedora. 

 

        6.2. Os recursos previstos para atender a presente despesa onerarão a dotação n.º 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011  do orçamento deste Conselho Regional para 2017. 

 

          6.3.O CROSP informa que sob hipótese alguma admitirá negociação da(s) 

duplicata(s) com terceiro(s). 
 

6.4. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a prova de quitação das obrigações previdenciárias e 

do FGTS, desde o último período já comprovado, até o período do referido pagamento, o 

qual, nesta hipótese, somente será liberado após a respectiva comprovação. 

 

6.5. A suspensão do pagamento por inobservância do que consta no item 6.4. por parte 

da CONTRATADA, não caracteriza inadimplência da CONTRATANTE, não cabendo a 

suspensão da prestação dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS 
 

7.1. Os serviços entregues, OBRIGATORIAMENTE, deverão atender as 

especificações do Memorial Descritivo – Anexo V do Edital de Licitação e a Ordem de 

Fornecimento emitida pelo CROSP. 

 

7.2. Os serviços entregues que eventualmente apresentarem defeito ou forem 

recusados por motivo de estarem em desacordo com o Memorial Descritivo, deverão ser 

substituídos no prazo de até 06 (seis) horas pela CONTRATADA, contados a partir da 

constatação do problema. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS  
 

8.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais ou parafiscais), 

que sejam devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato, ou de sua execução, serão 

de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na norma tributária. 

 

8.2. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que 

efetuar, os tributos a que a CONTRATADA esteja obrigada pela Legislação vigente, 

recolhendo-os nos prazos de Lei. 

 

 

CLÁUSULA NONA  - PENALIDADES: 

 

9.1. Pelo atraso injustificado na entrega dos serviços, garantida a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes multas: 

 

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor dos serviços solicitados; 
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b) 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor dos serviços solicitados, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto; 

 

c) 30% (trinta por cento) calculados sobre o valor total do contrato, no caso da empresa, 

injustificadamente, desistir da entrega do objeto. 

 

9.2. Por qualquer outra infração que configure inexecução total ou parcial do contrato, ou 

no caso de prática reiterada de atraso injustificado na entrega de materiais, garantida a 

prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes sanções previstas 

na Lei 8.666/93: 

 

a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até dois anos. 

 

9.3. Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de eventuais 

pagamentos devidos à Contratada, ou cobrados judicialmente. 

 

9.4. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual.  

 

9.5. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

 

9.6. A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a 

Administração rescinda unilateralmente o presente instrumento e aplique outras sanções 

previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos), 10.520/02 (Pregão), 

bem como demais sanções civis previstas na legislação vigente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. A fiscalização do Contrato ficará a cargo do setor de Compras do CROSP. Contato 

deverá ser feito com Sr. Ricardo, tel.: (11) 3549-5577 e-mail: compras@crosp.org.br 

 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-  DO FORO  
 

11.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal - Secção Judiciária de São Paulo, 

como único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
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São Paulo,         de                         de 2016. 

 

  

 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA  DE SÃO PAULO 

 

Dr. Claudio Yukio Miyake - Presidente 

 

 

Dr. Marcos Jenay Capez - Tesoureiro 
 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

 


