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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO D.A. Nº 001/2017 

 

 

 

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN-SP, por meio 

da sua Diretoria Setorial de Administração, torna público a todos interessados que pretende 

receber em comodato imóvel para implantação da Circunscrição Regional de Trânsito - 

CIRETRAN de Araçatuba, conforme consta dos autos do processo n.º 312951/2017, motivo 

pelo qual está recebendo proposta técnica nas condições abaixo especificadas: 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Constitui objeto do presente chamamento público o recebimento de proposta  de 

interessados e disponibilizar em comodato imóvel em favor do DETRAN-SP para 

implantação da Circunscrição de Regional de Trânsito – CIRETRAN de Araçatuba, 

observadas as  especificações deste Edital. 

 

1.2. À luz do resultado desse chamamento público, o DETRAN-SP deliberará sobre a forma 

de contratação cabível, a saber, licitação em caso de possiblidade de competição entre os 

interessados em celebração de contrato de comodato, o contratação direta por 

inexigibilidade de licitação se estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 25 da Lei 

n.º 8.666/93. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

2.1. De modo a permitir a análise pelo DETRAN-SP, os interessados deverão apresentar 

proposta elaborada de acordo com as especificações do Anexo II deste Edital. 

 

2.2. O DETRAN-SP aguardará o recebimento de propostas até o dia 06/12/2017, as quais 

deverão ser encaminhadas ao Núcleo de Compras, localizado na Rua Boa Vista nº 209 – 

10º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01014-001. 

 

2.3. Os interessados em apresentar proposta poderão pedir esclarecimentos pelo email: 

rariel.lima@sp.gov.br. 

 

3. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

 

3.1. Encerrado o prazo estipulado no item 2.2., o DETRAN-SP analisará as propostas 

recebidas. 

 

3.2. O DETRAN-SP poderá solicitar às proponentes as informações que forem necessárias 

para análise das propostas.  
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3.3. Após a análise das propostas, o DETRAN-SP deliberará sobre a forma de contratação 

cabível, a saber, licitação em caso de possiblidade de competição entre os interessados em 

celebração de contrato de comodato, o contratação direta por inexigibilidade de licitação se 

estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 25 da Lei n.º 8.666/93.celebração de 

contrato de comodato, o contratação direta por inexigibilidade de licitação se estiverem 

presentes os requisitos previstos no artigo 25 da Lei n.º 8.666/93, com comunicação da 

decisão mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

3.3.1. A contratação a que se refere o item 3.3. deste Edital está condicionada ainda á 

observância de todos os requisitos e procedimentos estabelecidos na legislação em vigor, 

inclusive no tocante à necessidade de previa aprovação do Conselho do Patrimônio 

Imobiliário. 

 

3.3.2. Para fins de habilitação em licitação ou contratação referidas no item 3.3. deste Edital 

serão exigidos os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.  

 

3.4. Constituem-se anexos deste Edital: 

 

Anexo I – Relação de documentos que serão exigidos para fins de habilitação em licitação 

ou contratação; 

Anexo II – Especificação técnica que devem ser observadas na elaboração das propostas; 

Anexo III – Modelo de Declaração; 

Anexo IV – Versão preliminar de minuta de contrato de comodato. 

 

3.5. Os casos omissos serão solucionados pelo Diretor Presidente do DETRAN-SP. 

 

3.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.  

 

 

 

 

São Paulo, 17 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

CLAUDIA SANTOS FAGUNDES 

Diretora Setorial de Administração 

DETRAN-SP 
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das 

cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas;  

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-

se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se 

tratando de sociedade cooperativa;  

g) Cédula de identidade (RG), no caso de pessoa física não empresária. 

 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

b) Certidão de regularidade relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;  

 

c) Certidões de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e do Municípios em que 

se situa o imóvel; 

 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
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e) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa relativa a Débitos Trabalhistas – 

CNDT. 

 

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na 

alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 

a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado 

o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso. 

 

4. REGULARIDADE DO IMÓVEL 

 

a) Certidão do registro imobiliário e eventual outro documento de validade legal que 

evidencie a legitimidade da posse pelo proponente; 

 

b) Planta do imóvel e instalações existentes; 

 

c) Declaração de quitação das últimas contas de água, luz e esgoto. 

 

d) Cópia do carnê do lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) do último 

exercício. 

 

5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

a) Pesquisa no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais (CADIN Estadual); 

 

b) Consulta ao “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-

Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e ao “Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, 

 

c) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo 

do Anexo III, de que: está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se 

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

possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, inclusive em 

virtude das disposições da Lei estadual n.º 10.218 de 12 de fevereiro de 1999.  
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ANEXO II 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE DEVEM SER OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO 

DAS PROPOSTAS 

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

 

 Proponente  

 CNPJ/MF ou CPF/MF da proponente  

 Responsável pela proponente (nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail).  

 Responsável pela proposta (nome, CPF, RG, endereço, telefone, fax, e-mail).  

 

DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL 

 

 Nome/identificação 

 Endereço completo 

 Número da Matrícula de Registro do Imóvel Atualizada/Cartório 

 Número de inscrição na Secretaria de Fazenda 

 Código de identificação na Operadora de Energia Elétrica 

 Código de identificação de Serviços de Água e Esgoto 

 

PROPOSTA TÉCNICA 

 

 Apresentar planta-baixa do imóvel composta por: planta-baixa de localização, planta-

baixa do imóvel, planta-baixa do espaço a ser cedido com indicação de metragem e 

estrutura disponível de acesso/acessibilidade e banheiros. Se possível disponibilizar o 

arquivo das plantas em DWG; 

 

 Relatório fotográfico do imóvel e do espaço proposto para que seja possível identificar a 

atual condição do local. 

 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

 

 Apresentar o custo que se pretende cobrar pelo condomínio/por metro quadrado(m²) do 

espaço que está sendo proposto, sendo que a composição de tal valor deverá relacionar  

exclusivamente os valores de: administração geral da estrutura do imóvel, manutenção 

do imóvel, limpeza das áreas comuns e segurança das áreas comuns. 
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 Será admitido que o custo comum referente à manutenção geral do imóvel seja zero. 

 É facultado ao Proponente que seja apresentado o pagamento de quantia ao DETRAN. 

OBSERVAÇÃO: As despesas relacionadas a energia elétrica e água serão custeadas 

pelo DETRAN desde que haja medição específica do consumo , assim como serão 

providenciados a limpeza e segurança do espaço a ser utilizado pela Unidade. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Descreveremos a seguir as principais características que o imóvel a ser cedido deverá ter 

para implantação da Unidade Modernizada do Detran. 

Cada imóvel terá suas peculiaridades a serem consideradas, as especificações contidas 

neste memorial são apenas orientativas e visam garantir o padrão de qualidade mínimo 

necessário para dar conforto aos usuários da Unidade, garantir sua segurança e facilitar a 

manutenção das instalações.  

Todas as instalações destinadas a uma Unidade modernizada do Detran.SP têm 

como premissa: 

• Conforto e segurança dos usuários; 

• Continuidade visual dos espaços; 

• Flexibilidade para modificações de layouts; 

• Amplas circulações para grande fluxo de pessoas; 

• Fácil manutenção; 

Para garantir essas condições o Detran desenvolveu um conjunto de soluções que permitem 

a flexibilidade e qualidade necessárias, assim, excetuando as áreas que contam com 

instalações hidráulicas como os sanitários, copa/sala multiuso e sala médica, todos os 

demais ambientes poderão sofrer alterações de layout. 

Para garantir essa flexibilidade utilizamos, sempre que possível elementos leves como 

“drywall” ou divisórias padronizadas para que possam ser removidas em caso de alteração 

de layout. 
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Todas as instalações da Unidade poderão ser aparentes facilitando futuras manutenções/ 

alterações, porém para isso é necessário um cuidado especial nos materiais e mão-de-obra 

para sua execução. 

Os materiais especificados visam à facilidade de instalação e manutenção. 

Dimensões: Estimamos para montagem desta Unidade uma metragem entre 430 a 480 m². 

Cobertura: deve ser garantida a estanqueidade do ambiente.  

Em caso de reformas deverão ser revisadas / complementadas/ substituídas à estrutura, o 

telhamento, as calhas e condutores de maneira a garantir a estanqueidade do ambiente.  

Na análise da estrutura deverá ser considerado o acréscimo das cargas de forro, 

iluminação, elementos de comunicação visual e eventualmente dutos de ar condicionado. 

Forro: caso a cobertura existente não garanta a estanqueidade necessária, o conforto 

térmico e acústico desejado, haverá necessidade de instalar forro em todo o ambiente, 

sempre utilizando materiais adequados com relação às exigências do Corpo de Bombeiros 

com acabamento branco 

 O pé direito deverá respeitar o Código Sanitário Estadual - DECRETO N.º 12.342, de 27-09-

78: considerando todas as interferências como ar condicionado, luminária, eletrocalhas e 

outros, a altura do pé direito não poderá ser inferior a 3 metros, considerando a altura livre 

compreendida entre a parte mais alta do piso e a parte mais baixa da estrutura do teto. 

Paredes externas e internas: As paredes externas deverão garantir a segurança e 

estanqueidade dos ambientes, para as subdivisões internas (sanitários, copa e outros) 

poderão ser usados elementos leves como drywall. As paredes deverão ter acabamento liso 

e receber pintura de qualidade, durável e de fácil manutenção. 

Referência:  pintura em tinta acrílica cor: branco neve 

Obs: As divisórias (metálicas com chapa de madeira ou vidro) que comporão os espaços de 

trabalho serão fornecidas pelo DETRAN.SP. 

Copa para funcionários: delimitada com divisórias de drywall e porta, em local a ser 

definido em projeto, dentro da metragem ofertada. 

 Bancada e cuba para copa: 
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Na copa será instalada bancada em granito com cuba em aço inoxidável, no local e 

dimensão conforme indicado no projeto a ser elaborado de Arquitetura. 

As bancadas deverão ter testeira, frontão e demais elementos de arremate, conforme o local 

de instalação. 

Torneira para pia com bica móvel e arejador articulável, para instalação em mesa, em latão 

fundido com acabamento cromado. 

 Purificador elétrico (equipamento fornecido pelo Detran): Instalação de purificador 

elétrico na copa, prever ponto elétrico e ponto de água.  

 Tomadas para: geladeira e microondas. 

Piso: serão aceitos pisos em boas condições, nivelados, de fácil manutenção e que possam 

suportar grande fluxo de pessoas.  

Deverão ser contempladas as exigências de acessibilidade como soleiras rampadas nos 

sanitários. 

Instalações de combate a incêndio: o imóvel disponibilizado deverá estar em 

conformidade com todas as exigências do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos 

inclusive hidrantes, reserva de incêndio, saídas de emergência, iluminação e sinalização. 

SPDA: Sistema de proteção contra descargas atmosféricas deverá ser instalado /revisado 

por profissionais qualificados conforme NBR 5419. 

AVCB: O local deverá estar em conformidade com todas as exigências do Corpo de 

Bombeiros, em todos os requisitos e dispositivos disponíveis como hidrantes, reserva de 

incêndio, saídas de emergência, iluminação, sinalização e outros e possuir AVCB (Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros) dentro da validade. 

Instalações de ar condicionado: todo o ambiente da Unidade deverá estar climatizado, 

cabendo ao Proponente à definição, projeto e instalação do sistema mais adequado; 

respeitando as normas pertinentes, inclusive no que se refere à renovação do ar. 

Acessibilidade: o Posto, assim como seus acessos (calçadas, etc.) deverão ser acessíveis 

as pessoas portadoras de deficiência, em total atendimento a norma NBR 9050. 

Caixilhos /Esquadrias: deverão ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a 

segurança dos usuários e o fácil manuseio das peças. 
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Aprovação junto às concessionários pertinentes, assim como execução de todas as 

instalações hidráulicas e elétricas necessárias ao funcionamento da Unidade. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Estimamos demanda de 45kVA para alimentar computadores, iluminação e tomadas. Nesta 

potência não está considerado o sistema de ar condicionado; 

Os encaminhamentos elétricos serão aparentes utilizando eletrocalhas e eletrodutos. 

Em relação aos Quadros de Distribuição deverão ser previstos pelo menos: 01 como 

Distribuidor Geral, 01 para os microcomputadores, 01 para as impressoras e demais 

aparelhos, todos atendendo as Normas Brasileiras vigentes; 

Deverá ser previsto entrada telefônica para 20 pares metálicos atendendo aos padrões 

Telebrás, sendo entregue na loja em um DG. 

A iluminação deverá ser de no mínimo 500 lux, utilizando-se luminárias e lâmpadas de alta 

eficiência.  

As tomadas de serviço (limpeza, e outros) deverão ser totalmente independentes dos 

conjuntos das mesas e deverão ser instaladas em locais estratégicos evitando o acesso da 

população. 

Na copa serão necessárias tomadas para 01 geladeira, 01 microondas, 01 purificador de 

água, a serem indicados em projeto. 

Obs: A alimentação dos pontos de trabalho (mesas, balcões, etc.), assim como as 

instalações de lógica necessárias, estarão a cargo do DETRAN.SP. 

 

EXECUÇÃO E PRAZO 

1. Será admitido o compromisso do proponente de adequar seu imóvel às especificações 

técnicas contidas neste Anexo no prazo de até 03 (três) meses a contar da data da 

assinatura do contrato.  

2. O custo pela adequação do imóvel caberá exclusivamente ao proponente. 

3. Em caso de necessidade de adequação às especificações técnicas deste Anexo, as 

mesmas só deverão ocorrer após a celebração do contrato de comodato. 
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4. O período de cessão do imóvel em comodato em favor do DETRAN-SP será de 05 (cinco) 

anos a contar da assinatura do contrato, podendo ser rescindido a qualquer momento em 

virtude do não atendimento das exigências contidas no Memorial Descritivo. 
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ANEXO III 

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

Nome completo: ____________________________________________________________ 

RG nº: ___________________________               CPF nº:___________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que: _______(nome): 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância 

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto 

Estadual nº. 42.911/1998;  

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 

virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218/1999; e  

 

(Local e data). 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

 
VERSÃO PRELIMINAR DE MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO 

 

 

CONTRATO Nº __/2017 

PROCESSO DETRAN Nº 312951/2017 

 
 

De um lado, como COMODANTE, neste ato representado por _____________, Cargo 

__________ Portador do RG nº ___________ e do CPF nº______________, de outro lado, 

como COMODATÁRIO o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP, 

inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.519.361/0001-16, com sede em São Paulo, Capital, à Rua 

João Brícola nº 32 – Centro – São Paulo – SP, neste ato representado por sua Diretoria de 

Administração, Senhora Claudia Santos Fagundes, RG nº 25.483.896-0 e CPF nº 

250.692.678-09, pelo presente instrumento avençam um contrato de comodato, sujeitando-

se às normas da Lei federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.  Pelo presente instrumento, o COMODANTE empresta gratuitamente em comodato ao 

COMODATÁRIO o imóvel (descrição) _______, para a finalidade de implementação e 

funcionamento da Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN de Araçatuba, podendo 

o COMODATÁRIO utilizá-la a título gratuito, observadas as cláusulas e condições 

estipuladas neste contrato. 

 

1.2. O COMODANTE poderá adequar o imóvel às especificações técnicas contidas no 

Termo de Referência no prazo de até 03 (três) meses a contar da data da assinatura do 

contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO  

 

O prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de 

sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS COMUNS E ESPECÍFICAS 

 

3. O COMODATÁRIO ficará isento do pagamento de todas as despesas decorrentes do 

objeto deste contrato, as quais serão de responsabilidade exclusiva do COMODANTE. 

 

3.1. O COMODATÁRIO ficará isento de todos os encargos tributários incidentes sobre o 

imóvel, inclusive o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.  

 

CLAUSULA QUARTA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 
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Ficam vedadas a cessão, a transferência ou o empréstimo do objeto do presente contrato, 

total ou parcialmente, bem como o seu uso, sob pena de ser considerado rescindido, de 

pleno direito, o presente comodato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO 

 

5. Responsabilizar-se, sob suas expensas, pela guarda e conservação da área emprestada, 

com todos os equipamentos nela instalados, utilizando-os para as finalidades previstas no 

presente contrato. 

 

5.1. Responsabilizar-se, sob suas expensas, pela manutenção e limpeza da área 

emprestada. 

 

5.2. Restituir a área emprestada por ocasião do término do contrato de comodato no estado 

em que a recebeu, salvo as modificações regularmente autorizadas e as deteriorações 

decorrentes do uso normal do imóvel.. 

 

5.3. Anteriormente ao início do uso da área emprestada, o DETRAN-SP realizará vistoria, 

relatando a situação e o estado material do imóvel. 

 

5.4. O COMODATÁRIO poderá fazer no imóvel, por sua conta, mediante autorização escrita 

do COMODANTE, as modificações que julgar necessárias aos serviços do órgão que no 

mesmo funcionar. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO COMODANTE 

 

6.1. Emprestar ao comodatário a área descrita na cláusula primeira, garantindo o seu uso e 

gozo durante o prazo de vigência deste contrato, com integral observância dos requisitos 

técnicos estabelecidos no âmbito do Processo n.º 312951/2017. 

 

6.2. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a celebração do contrato. 

 

6.3. Responsabilizar-se integralmente por danos ou prejuízos causados ao comodatário ou a 

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa do comodante. 

 

6.4. Fornecer ao comodatário todas as informações necessárias, quando por este 

solicitadas. 

 

6.5. Ao COMODANTE é vedada a exploração do comodato para fins publicitário ou  

qualquer outro fim lucrativo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO DO COMODATO 
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7.1. Vigorando o comodato pelo prazo de 05 anos, poderá qualquer uma das partes 

denunciá-lo, a qualquer tempo, mediante simples aviso por escrito, com antecedência 

mínima de 180 (cento e oitenta) dias, sem que possa ser exigida qualquer indenização ou 

cobrada qualquer multa por essa razão. 

 

7.2. Na hipótese de denúncia do comodato com fundamento na cláusula 7.1, motivada por 

qualquer das partes, o COMODATÁRIO obriga-se a devolver ao COMODANTE a área 

cedida em comodato livre e desimpedida de pessoas e coisas ao término do prazo de 180 

(cento e oitenta) dias indicados naquela clausula. 

 

7.3. O contrato poderá ser rescindido por descumprimento de suas cláusulas ou por infração 

legal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Considera-se parte do presente contrato, como se nele estivesse transcrita, a 

documentação contendo as especificações técnicas estabelecidas no âmbito do Processo 

n.º 312951/2017. 

 

8.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei estadual nº 6.544/89, da 

Lei federal nº 8.666/93, e disposições regulamentares. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

9.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 

E assim, justo e contratado, firmam o presente instrumento, obrigando-se por si e seus 

sucessores, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas 

abaixo assinadas. 

 

São Paulo, ___ de _______________ de 2017. 

 

____________________________ 

COMODATÁRIO 

DETRAN-SP 

 

__________________________ 

COMODANTE 

Representante legal 

 

Testemunhas: 

 

_________________________                                             __________________________ 


