
FICHA DE CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Vale: 1 2 3 4 5

Lote: Quadra:

Nome:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Telefones: (c/DDD):

Celular: (c/DDD):

Função:

Admissão:

Identidade:

Estado Emissor:

CPF:

CNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empreiteiro: Celular:

Endereço: Bairro: Cidade:

Identidade: Estado: CPF: CNH:

Proprietário: Celular:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexar: Uso da Administração:

Cópia Identidade Funcionário Documentação Aprovado

Cópia Identidade Proprietário Contatos Pendente

Cópia Identidade Empreiteiro Pagamento Reprovado

FOTO 3x4 Revisores:



Atenção:

1- O proprietário deverá adquirir 01 cartão RFID por funcionário / empreiteiro ao custo unitário de R$ 25,00.

2- Em caso de perda ou roubo, a administração deverá ser comunicada imediatamente para efetuar o bloqueio.

5- A responsabilidade pela solicitação da emissão do cartão é exclusiva do proprietário.

6- O uso do cartão por pessoa diferente da autorizada implicará em suspensão imediata da autorização.

7- Não serão emitidos cartões sem o anexo de toda a documentação solicitada.

8- O prazo de validade do cartão é de 6 meses e deverá ser revalidado a cada 4 meses sem custo.

9- Em caso de dispensa do funcionário, a administração deverá ser imediatamente comunicada.

10- Não será permitido o ingresso do funcionário sem o cartão em hipótese alguma.

16- A Segurança do Condomínio depende da colaboração de todos.

Macaé, de de

Assinatura Proprietário:

3- Em caso de perda ou roubo, o proprietário solicitará nova emissão de crachá ao custo do ítem 1.

4- A preservação do cartão é de  responsabilidade exclusiva de seu portador, não podendo a administração ser 

responsabilizada em caso de dano por mau uso.

11- O proprietário ou empreiteiro que utilizar de meios não autorizados para ingresso de funcionários não 

cadastrados ou sem o uso do cartão poderá ser responsabilizado administrativamente ou criminalmente.

12- Art. 299 CP - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

13- O prazo minimo de entrega do cartão após a solicitação é de 7 dias, condicionada a entrega de toda a 

documentação.

14- Qualquer erro no preenchimento ou informação incorreta do formulário é de exclusiva responsabilidade do 

solicitante que arcará com os custos para emissão de novo cartão.

15- Não será permitido o ingresso ou a permanência de prestadores de serviço fora dos horários ou dias estipulados 

na Convenção do Condomínio. Se for identificada a infração, o proprietário poderá ser responsabilizado 

administrativamente pelo condomínio, salvo autorização expressa.


