
 

 

Solicitação Credenciamento MANUTENÇÃO ON LINE – (modelo) 

(Papel Timbrado da empresa solicitante). Copiar o teor abaixo. 

 

 
A empresa: ________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

___________________________,estabelecida a (____________________________________), associada da 

Associação Comercial e Industrial de Limeira –ACIL através do código nº __________, vem na qualidade de 

associada ao Serviço Central de Proteção ao Crédito e de usuária de serviços ligados a esse departamento, 

através de seu “Gerente”, senhor (a) (______________________________________, CPF n° 

__________________, RG n° _______________,data de nascimento ___________,endereço 

____________________________) representante legal ao fim assinado, solicitar seu credenciamento ao uso do 

serviço denominado “Manutenção On Line”, que possibilita a inclusão e exclusão direta de registros no banco 

de dados do SCPC. 

Solicita, para esse fim, que a Associação Comercial e Industrial de Limeira, através de seu departamento 

identificado como SCPC, lhe conceda esse benefício, bem como, indica como funcionário (s) de sua inteira 

confiança para ser (em) treinado (s) a fim de operar esse sistema, o (s) cidadão (s), maior (es), a seguir 

qualificado (s): (______________________________________________, CPF n° _____________________, 

RG n°______________, data de nascimento ______________, endereço ____________________________).  

Declara que se acha tecnicamente equipado e legalmente em condição de assumir essa responsabilidade, 

comprometendo-se, da maneira mais plena ao cumprimento de todos os dispositivos de lei, regulamentos 

nacionais, disposições gerais técnicos, jurídicos e normativos que regem o sistema e, ainda, todas as disposições 

e orientações emanadas da instituição credenciadora. 

Declara que, uma vez autorizado, assumirá todas as responsabilidades civis e penais decorrentes da 

utilização desse benefício, comprometendo-se a zelar por seu aspecto sigiloso e de não possibilitá-lo a outras 

empresas e a funcionários e pessoas físicas sem o necessário treinamento e sem conhecimento das 

responsabilidades legais e regimentares. 

Também declara para os devidos fins e efeitos de Direito, que em todos os registros efetivados, os dados 

incluídos corresponderão fielmente à realidade e estarão, necessariamente, fundamentados em documentos que 

lhes assegurem base legal; e, que todas as determinações de lei, notadamente do Código de Defesa do 

Consumidor e legislação correlata foram, são e serão cumpridas. 

Ainda, declara que, a empresa solicitante está plenamente ciente das responsabilidades que envolvem o 

registro e a exclusão diretos de seus apontamentos, realizados através de sistema informatizado (terminais on-

line, internet ou disquetes), os quais somente serão efetivados, quando já cumpridas, em seu devido prazo e, na 

forma de lei e dos regulamentos, todas as formalidades ora assumidas (notadamente a prévia notificação e 

imediato cancelamento ou acerto de incorreções no cadastro, quando for o caso). 

E reconhece, a solicitante que, uma vez homologado o credenciamento, esse será sempre considerado a 

título precário, podendo a qualquer tempo a entidade titular, a Associação Comercial e Industrial de Limeira, 

cancelá-lo, anulá-lo, suspendê-lo, e fazer cessar temporária ou definitivamente seus efeitos (até mesmo sem 

prévia notificação); na forma como bem entender, o que será aceito e sem que disso decorra para a solicitante 

qualquer Direito ou tipo de indenização a que título seja. 

E por fim declara, explicitamente, para efeitos em Juízo e fora dele, que assume plena e total 

responsabilidade por toda e qualquer conseqüência decorrente do mau uso do sistema. 

 

 

Limeira, ________ de _________________ de 20______. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável e carimbo do CNPJ da empresa 


