
�  Novo Cadastro �  Alteração do Cadastro

Nome completo ou Razão Social

N.° CPF/CNPJ N.° RG/IE N.° CCM (Autônomo) N.° PIS/INSS (Autônomo/MEI)

Endereço (Logradouro, número, complemento, bairro) Cidade Estado CEP

Contato de Cobrança (Obrigatório) Telefone com DDD Email (obrigatório para notificação de pagamentos)

Representante legal Telefone com DDD Email

Forma de Pagamento �  Transferência Eletrônica �  Cobrança Bancária (Boleto)

Acordo para pagamento por Tranferência Eletrônica de Fundos

Nome do Banco N
o
 Banco N

o
 Agência Número da conta com o dígito

Titular da Conta (SOMENTE CONTA CORRENTE) CPF/CNPJ do Titular da Conta

Nome Título Data

Vendor ID:

Nome Data

Brazil PEF Version of PD50027868-Uncorreleated

Tendo tomado conhecimento de que o modo de pagamento será por transferência eletrônica de fundos, solicito que usem as seguintes diretrizes para regular 

todos os futuros pagamentos feitos à meu favor.

Assinatura

Assinatura

 �  Foi verificado que o CPF/CNPJ, RG/IE,  coincidem e correspondem exatamente com os dados declarados.

 �  Foi verificado que não há observações ou alertas que não autorizem o uso da instituição de ensino. 

Observações:

De acordo com meus poderes administrativos, assino e declaro que os dados providenciados por mim neste formulário são verdadeiros e consistentes com os 

antecedentes legais, e solicito que sejam incorporados para efeito de pagamentos a esta instituição.

Email do Solicitante

Declaro que esta instituição é necessária e atende todos requisitos determinados

Para uso exclusivo do FPE  (para ser autorizado pelo gerente/administrador)

Formulário para Cadastro ou Alteração de Instituição de Ensino

Devolva o formulário original assinado, anexando o cartão CNPJ e comprovante 

de dados bancários.
Área Brasil - FPE

Informação da Instituição de Ensino

Não se Aplica Não se aplica

1. Os pagamentos por T.E.F serão efetuados à instituição financeira e
número de conta fornecidos abaixo.

2. O favorecido poderá solicitar a alteração de dados indicados abaixo por 
escrito com um período mínimo de 15 dias de antecedência.

3. Os pagamentos serão considerados feitos quando sua instituição
financeira tenha recebido ou tenha controle do pagamento.

4. O remetente não é responsável por qualquer perda 
resultante de erro   ou fraude na informação que foi 
providenciada pela instituição de ensino, ou pela perda de
dados causada pela ação de outros (alheios à instituição)

5. Este acordo não modifica os direitos e deveres contidos em 
qualquer acordo ou contrato negociado, tais acordos
continuarão prevalecendo.

Qualificação da instituição de ensino pelo GSC -  Consultar o site www.receita.fazenda.gov.br, opção Pessoa Jurídica (CNPJ), Emissão de 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

Não se Aplica

Andrade2000
Typewritten text
Ao término do preenchimento desse formulário, favor encaminha-lo para Vendorcontrollerreview-bra-pef@ldschurch.org
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