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PROJETO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DA REGIÃO DE MARÍLIA 

 
 
 

Dado Responsável pela Empresa 

Nome Completo:  

CPF: RG: Órgão Expedidor: 

Naturalidade:  Estado: Data Nasc:____/____/_____ 

Endereço Residencial:  

Caixa Postal:   

Bairro:  Cidade: UF: 

CEP: Telefone: Celular: 

Escolaridade: (   ) Ensino Fundamental   (   ) Ensino Médio    (   ) Superior        (   ) Pós-graduação 

E-mail: 

 

Dados da Empresa 

Razão Social:  

Nome Fantasia: 

CNPJ:  Insc. Estadual: Data Abertura:__/__/__ 

Endereço:  

Bairro:  Cidade: UF: 

CEP: Telefone: Celular: 

Escolaridade: (   ) Ensino Fundamental     (   ) Ensino Médio    (   ) Superior    (   ) Pós-graduação 

E-mail da Empresa: 

 
 

Critério para participação no projeto: 
É contrapartida do empresário a participação nas reuniões e eventos coletivos, e estar 

disponível nas empresas nas datas agendadas das visitas técnicas, salvo em casos 
justificáveis. 

 
 
 

Responsável pela empresa: ________________________________________ 
                                     
 
Responsável por acompanhar o atendimento na empresa: _________________________ 

 

Código PJ: ________ 
 

Código PF: ________ 
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Termo de Adesão 
 
 
1. Este instrumento tem como finalidade única e exclusiva declarar interesse e 

comprometimento com as ações do Projeto de Tecnologia da Informação da Região de 
Marília ; 
 

2. O (a) empresário (a) deverá comparecer em todas as ações as quais forem convocados. 
A convocação poderá ser feita através de carta, e-mail ou contato telefônico ou 
previamente agendada em reunião ou visita que venha a receber em sua propriedade. 
 

3. A participação do empresário (a) no Projeto poderá ser suspensa caso haja ausências 
injustificadas em mais de 3 (três) atendimentos, pois essas ausências podem 
comprometer o alcance e a medição dos resultados. 
 

4. É facultado às partes rescindir o presente instrumento a qualquer tempo, 
independentemente do pagamento de qualquer multa ou indenização a respeito, 
bastando comunicar a desistência à outra parte, em prazo suficiente para suspender as 
ações programadas. 
 

5. O participante se compromete a estar presente no local, datas e horários e participar 
ativamente das ações planejadas. 

 
6. Poderão ser necessárias imagens da empresa e/ou empresário, que serão utilizadas em 

relatórios e apresentações, para demonstrar a evolução dos resultados. 
 

7. Toda e qualquer dúvida, reclamação ou sugestão de melhoria dever ser comunicada 
diretamente ao Gestor do Projeto de Tecnologia da Informação que está liderando o 
atendimento. 
 
 
 

Data: _____ / ______ /______ 
 
 
 
Assinatura:______________________________________________ 

 
 
 
 


