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À Vila 21

A/C: Sr. Ralf

Prezados Senhor,

Em razão de reformulação na gestão do Condomínio Residencial Ouro Vermelho
II, comunicamos a Vossas Senhorias de que se decidiu por descontinuar o
contrato de prestação de serviços firmado outrora com essa Vila 21.

Informamos que, por melhor adequação de alinhamento, fora contratada a
administradora Confiance Gestão, para a execução das atividades de gestão
condominial.

Não obstante, solicitamos seja facilitada a transição entre as gestoras,
para inibir prejuízos ao CROV II. Para tanto, contamos com o auxílio
irrestrito dessa gestora, para tal mister.

Como afirmado pelo Sr Ralf, em reunião havida na sede da administração
deste Condomínio, e considerando a integração dos sistemas das
administradoras, requestamos sejam fornecidos os dados, em sua completude:
de cadastro, inadimplência e demais informações via sistema Superlógica,
sem qualquer omissão ou retenção de dados, o que se suscita sem se crer
ocorrer, o que desde já é instado pelo Condomínio Ouro Vermelho II.

Na oportunidade e contando com a total colaboração dessa Vila 21,
convidarmos Vossas Senhorias a assinar um distrato definitivo que o CROV
II responsabilizar-se-á pelos pagamentos dos dias trabalhados,
extinguindo-se, assim, qualquer pagamento a maior ou multa de penalidade,
posto que o CROV II abdica na obrigatoriedade contratual de continuidade
dos serviços de administração condominial da Vila 21, até porque muito foi
dispendido para verificação dos dados inconsistentes fornecidos por Vossas
Senhorias, apuração de dados faltantes e informações divergentes.

Em contando com a cortesia dessa Vila 21 e acreditando poder-se continuar
com a relação amistosa e profissional estabelecida até o presente momento.

Aproveitamos a ocasião para agradecer os serviços prestados até o momento
e reafirmamos contar com a colaboração dessa empresa, para fim de agilizar
a transição pretendida. Agradecemos antecipadamente

Condomínio Residencial Ouro Vermelho II

 Contato da Confiance Gestão:

Rodrigo Chalub - rodrigo@gcbsb.com.br
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