
 
 
 

 
 
 

TERMO DE ADESÃO 
 AO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL DO PARANÁ E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 
DO PARANÁ 

 
 
_________________________________________________________, inscrito 
no Conselho Regional de Odontologia do Paraná sob nº. _______, com sede 
na cidade de _______________________-Pr, no endereço _______________ 
____________________________________________ inscrita no CNPJ ou 
CPF sob nº _________________________, doravante denominado 
simplesmente “INSCRITO NO CRO/PR”; 
 
CONSIDERANDO o disposto em resolução do Conselho Diretor de Serviços da 
Associação Comercial do Paraná - ACP, que admitiu o Conselho Regional de 
Odontologia do Estado do Paraná, doravante denominado de CRO/PR, como 
USUÁRIO ESPECIAL do seu Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC, 
Serviço de Informações Comerciais – SIC e Serviço de Vídeo Cheque – VCQ; 
 
CONSIDERANDO que a ACP disponibiliza ao CRO/PR serviços de consulta ao 
seu Banco de Dados “confira fone”, “síntese cadastral”, “videocheque” e 
demais serviços de consulta que sejam de interesse dos inscritos no CRO/PR; 
 
CONSIDERANDO que os profissionais inscritos no CRO/PR poderão utilizar os 
serviços de consultas da ACP, consoante Termo de Responsabilidade firmado 
entre o CRO/PR e a ACP em data de 31 de Março de 2006. Termo este que se 
considera parte integrante do presente como ANEXO I; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Regimento Interno do SCPC 
da ACP, parte integrante do presente como ANEXO II; 
 
CONSIDERANDO a tabela de preços dos serviços e produtos, contendo as 
condições de pagamento, igualmente parte integrante do presente como 
ANEXO III; 
 
Pretendendo o INSCRITO NO CRO/PR utilizar dos serviços de consulta da 
ACP acima referidos, firma de livre e espontânea vontade o presente TERMO 
DE ADESÃO, concordando, ratificando e comprometendo-se a bem e fielmente 
cumprir as disposições contidas nos sobreditos ANEXOS, que declara haver 
lido e compreendido, não restando nenhuma dúvida quanto ao significado e 
compromissos expressos e contidos naqueles documentos, os quais 
compromete-se a observar, para quaisquer finalidades de direito.  
 
No caso de inadimplemento por parte do INSCRITO NO CRO/PR incorrerá o 
mesmo em mora, valendo o presente TERMO como título executivo 
extrajudicial, cujo quantum será apurado por ocasião de sua cobrança, seja 
judicial ou extrajudicial. 



 
 
 
 
 
 
E, para firmeza e como prova de assim haver ajustado, assina esse 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na 
presença de 2 (duas) testemunhas abaixo nomeadas. 
 

 
 
 
 
 

Curitiba, ___ de ___________ de 20___. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(assinatura, nome e CPF do representante legal da USUÁRIA) 

 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
__________________________               __________________________ 
  Roberto E. da Veiga Cavali                               Carlos José Bertini 
         Presidente CRO/PR                     Supervisor Comercial ACP 
                           


