
 

Solicitação de Credenciamento para 

MANUTENÇÃO DE REGISTROS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE DADOS NO 

SCPC 

 
A empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

___________________________, estabelecida na (_______________________________), associada da 

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

de usuária do SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, solicitar seu credenciamento ao uso do 

serviço denominado “Manutenção de registros de inclusão/exclusão de dados do SCPC”. 

 

Afirma para tanto que está legalmente em condição de assumir essa responsabilidade, comprometendo-se 

ao cumprimento de todos os dispositivos da Lei vigente, e as disposições gerais técnicas, jurídicas e 

normativas do Regimento Interno do Serviço Central de Proteção ao Crédito de Limeira/SP.  

 

Declara e garante para os devidos fins e efeitos de direito, estar ciente de sua responsabilidade na guarda 

dos documentos que atestam a natureza da dívida, na qualidade de “FIEL DEPOSITÁRIO” de todos os 

seus registros incluídos, assumindo a obrigação de apresentar os documentos de origem da dívida em até 

5 (cinco) dias úteis quando solicitados. 

 

Afirma estar plenamente ciente das responsabilidades que envolvem a inclusão e a exclusão no banco de 

dados, as quais somente serão efetivadas quando já cumpridos os prazos na forma de lei e dos 

regulamentos, afirma ainda estar ciente aos custos relativos ao procedimento de inclusão e exclusão do 

registro de débito, mediante tabela de preços vigente, bem como tem ciência que o não pagamento 

acarretará no cancelamento dos registros incluídos no banco de dados cadastrais, conforme 

regulamentado pelo Estatuto da ACIL. 

 

O usuário do sistema declara também, estar ciente de que todo registro de débito inserido no banco de 

dados, gerará um comunicado ao consumidor mediante a Lei vigente, descrito no Art.43, Parágrafo 2º 

do CDC- Código de Defesa do Consumidor, enviado primeiramente em modo eletrônico “AED- Aviso 

Eletrônico de Débito”, com validade jurídica, reconhecido pela legislação brasileira, rastreado e com 

confirmação de entrega, e quando não obtiver sucesso no envio AED, automaticamente será enviado o 

“Comunicado de Aviso de Débito” por carta.  

 

E por fim para efeitos em Juízo, assume plena e total responsabilidade por qualquer consequência 

decorrente do mau uso do sistema. 

 

 

Limeira, ________ de _________________ de 20______. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do responsável e carimbo do CNPJ da empresa 
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