EMPRESA: ......................................................................................................................................
...............................................................................................................
........................................................................
......................................................................................................
..................................................
CNPJ/MF: .............................................................

CRECI-RS-J:
J: ..........................................
...............................

Endereço: ……………………………………………………………………………….nº
……………………………………………………………….nº ……………....
Complemento:……………………….Cidade: ……………………………………………………….. RS.
Site:........................................................................................................................
Site:....................................................................................................................................................
Responsável Legal (Sócio/Diretor/Gerente com poderes de gestão):
Nome: ....................................................................................................................
CPF/MF: ............................................................ RG: ...............................................
Telefone de contato: ...................................................................................................
............................................................................................
E-mail do contato:.........................................................................................................
.........................................................................................................
Através do Presente Termo de Adesão a associada acima identificada manifesta sua vontade de integrar o
SISTEMA DE REGISTRO DE CLIENTES – REMOC, serviço
o disponibilizado pelo SECOVI/RS e AGADEMI,
com o objetivo de auxiliar as empresas de compra, venda e locação de imóveis, na gestão de contratos com
novos clientes.
Por seu representante legal a empresa declara ter plena ciência do REGULAMENTO do SISTEMA REMOC,
comprometendo-se
se com o seu cumprimento integral, em especial no que tange a responsabilidade pelos dados
que venha a incluir e pelo uso das informações obtidas através dos relatórios requeridos ao Sistema, buscando
sempre preservar o legitimo interesse
interesse de terceiros e guardando sigilo sempre que a legislação assim o
impuser; Compromete-se
se a zelar pela integridade do Sistema, incluindo dados que lhes tenham sido
apresentados como verdadeiros e buscando o imediato cancelamento ou retificação, tão logo saiba
sa
tratar-se de
tentativa de fraude através da utilização de dados de terceiro de boa-fé.
boa
Compromete
Compromete-se,
ainda, a responder
pelo uso indevido do Sistema, por parte de funcionários ou prepostos, estejam ou não habilitados para
inclusões e consultas. Finalmente,
ente, compromete-se
compromete se a acatar as determinações do Regulamento do SISTEMA
REMOC, bem como novas normas ou diretrizes que venham a ser implantadas,
implantadas, e a informar a Direção das
entidades sobre eventuais ocorrências que digam respeito ao serviço ora disponibilizado,
disponibiliz
cientes de que o
descumprimento de quaisquer das normas faculta as entidades desligar a empresa, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos que seus atos possam vir a ocasionar a terceiros, ao SECOVI/RS, a
AGADEMI e seus respectivos dirigentes.
dirigente

Porto Alegre, ______/______/20_____
_____
Responsável:
_______________________________________
Nome:_______________________________________
Assinatura:___________________________________
:___________________________________

