AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO – SINDCFCS
CNH POPULAR/ESTUDANTIL
Razão Social – CFC
Nome Fantasia - CFC
CNPJ

Cidade

Cláusula Primeira : O CFC acima qualificado declara para os devidos fins que os
alunos
descritos
na
relação
................../.......
e
na
nota
fiscal
de
Nº ............................. estiveram matriculados e que são oriundos do programa CNH
............................................. do Governo do Estado do Ceará.
Parágrafo único : Caso tenha havido o recebimento de valores indevidos, ou de
alunos que não estiveram matriculados no CFC, após analise do SINDCFCS ou
DETRAN/CE, deverá ser devolvido o valor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.
Cláusula Segunda : A veracidade das informações contidas na nota fiscal, assim como
os devidos recolhimentos tributários são de obrigação exclusiva do CFC.
Cláusula Terceira : Autorizo o desconto do valor de R$ 23,04 (Vinte e três reais e quatro
centavos) do valor a receber, estipulado no 1º termo de aditivo ao convênio 050/2017,
por cada certificado teórico gerado a partir do dia 11/05/2018, sendo este valor
referente à gestão do contrato.
Cláusula Quarta : O CFC opta pela seguinte forma de recebimento :

( ) T.E.D transferência bancária
Valor: R$ ______________
Banco: ................................... Agencia: ..................................
Conta: ............................... Operação: .................
Titular: ....................................................................................................................
CNPJ: .............................................................
* O CFC autoriza o desconto do valor da tarifa bancária referente a T.E.D

(

) CHEQUE – Nominal a pessoa jurídica do CFC

* O CFC autoriza o recebimento do cheque pelo(a) Sr.(a) ..................................................
.........................................................................., portador do RG numero .................................
...............................
Cláusula Quarta : O CFC declara que todas as informações contidas na presente
autorização são verídicas sob pena de cumprir sanções civis e criminais pertinentes,
inclusive em relação ás pessoas dos sócios.
Parágrafo único: Havendo mais de um sócio administrador todos são solidariamente
responsáveis e se obrigam a firma o presente instrumento.
Fortaleza, CE, .......... de ............................................. de 2018.
...............................................................
Sócio ADM 1
Nome:...................................................

..........................................................
Sócio ADM 2
Nome:...................................................

.........................................................
..........................................................
Sócio ADM 3
Sócio ADM 4
Nome:................................................... Nome:...................................................

