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C E R T I D Ã O Nº 190826/34.558 
 
 

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE 
 
 

C E R T I F I C A 

 
 

para os devidos fins e a quem possa interessar, que de acordo com seus dados cadastrais a 
empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.502.724/0001-82, com 
sede à Rua Cecílio Toniolo, 97 - Portão - Fone (41) 3156-8700 – Curitiba/PR  associada na ABES 
sob o nº 2545/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos 
associativos. 

CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poder atestam: 

1. que a empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A é a ÚNICA desenvolvedora e 
detentora dos direitos autorais e de comercialização, autorizada a comercializar e a 
distribuir em todo o território nacional o sistema para Gestão de Consignação, 
denominado SISTEMA NEOCONSIG e a prestar serviços relativos a esse sistema. 
 

2. que o sistema de Gestão de Consignação, denominado SISTEMA NEOCONSIG, possui 
capacidade de processar através de um único cartão magnético multifuncional, 
empréstimos consignados com a utilização de P.O.S. ou T.E.F. 
 

3. que o sistema de Gestão de Consignação, denominado SISTEMA NEOCONSIG, possui 
todas as funções de outros sistemas utilizados para a gestão de consignados como 
também  os aplicativos para equipamentos móveis disponíveis para baixar, via internet, 
nas lojas GOOGLE PLAY e APPLE STORE, abaixo: 
 

a. Aplicativo MEU CONSIGNADO: Utilizado por pessoas físicas para acesso aos 
serviços e produtos de consignação; 

b. Aplicativo MAIS CONSIGNADO: Utilizado por pessoas jurídicas para acesso 
aos serviços e produtos de consignação. 

 

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

São Paulo, 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

[#67716270800#] 

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE 
MANOEL ANTONIO DOS SANTOS-DIRETOR JURÍDICO 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas AssinaForte. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaforte.com.br/Verificar/EF3B-D564-4AA6-7021 ou 

vá até o site https://assinaforte.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é 

válido. 

Código para verificação: EF3B-D564-4AA6-7021

Hash do Documento 

97A57BA984A10C7422D955FEC3A9D837DB76332A57EACCFE23F2BCBE48562913

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/08/2019 é(são) :

Manoel Antonio Dos Santos (Signatário - ABES) - 677.162.708-00 

em 27/08/2019 17:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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hViij_kjlQUQ[jmYnYoZQpQLNQqQrsdagctbgg

u6981=;7?86731431vwx1y39z?6;5



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS, LlCENCIAMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE

Pelo presente instrumento particular, a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTÕES LTOA, com sede na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, à Rua Almiro
de Moraes n° 116, bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n.? 03.8117.702/0001-50
com seu acervo registral e de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado
de Goiás sob n? 52201679283 em 11/05/2000, neste ato, representada na forma de
seu Contrato social por seu diretor vice presidente, Antônio Rodrigues de Faria,
brasileiro, casado, empresário portador da cédula de identidade nO1.588.820 SSP/GO
inscrito no CPF/MF sob o nO370.406.181-68, residente e domiciliado na cidade de
Palmas, Estado do Tocantins, à Quadra 108 Sul, Alameda 12, Lote 44, e pelo diretor
financeiro Sr. Dario da Costa Barbosa Junior, brasileiro, caso, empresário, residente e
domiciliado na cidade de Rio Verde/GO, na Rua Filadelfo Cruvinel, nO. 267 -
Residencial Araguaia, portador do RG nO.750.371 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob
o n", 236.491.001-34,doravante denominada simplesmente BRASILCARO; e
EXPRESSOCARO ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTOA, com sede à Avenida
Governador José Malcher, 815, loja 14, térreo do Ed. Paladium Center, Bairro Nazaré,
CEP: 66.055-260, Belém - Pará, inscrita no CNPJ sob o nO07.502.724,/0001-82,
neste ato, representada na forma de seu contrato social por seu diretor presidente,
Fernando Weigert, portador da cédula de identidade n° 47.519.047 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob o nO874.262.859-87, residente e domiciliado na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, à Rua Batis Pessine n° 1283, bairro Vista Alegre doravante
denominada apenas por EXPRES ARO, têm justo. ontratado o que segue: .
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DEFINiÇÕES:

Definições necessárias para que os leitores deste contrato possam ter o entendimento
correto do mesmo.

CARTÃO: significa cartão plástico, provido de tarja magnética, que apresentado aos
estabelecimentos da Rede Credenciada, habilita seu portador a efetuar transações
comerciais e de prestação de serviços, pelos meios de captura oferecidos pela
Brasilcard.

USUÁRIO: pessoa física portador do Cartão emitido pela BRASILCARD, habilitado a
realizar transações na Rede Conveniada.

REDE CREDENCIADA: conjunto de estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços, indicadas pela EXPRESSOCARD, que se utilizam das soluções de captura
fornecidas pela BRASILCARD.

TRANSAÇÕES: operação comercial de aquisição de produtos ou serviços junto ao
comércio em geral, ou de transmissão de dados, mediante a utilização do cartão
emitido pela BRASILCARD, transmitidas e autorizadas através de equipamentos e
softwares, automatizados ou não.

SOLUÇÕES DE CAPTURA: Formas possíveis de captura de transações eletrônicas
por cartão ou outro dispositivo de identificação, a fim de permitir que os
estabelecimentos comerciais da rede da EXPRESSOCARD realizem tais operações.

PROCESSAMENTO: procedimento de autorização, armazenamento e contabilização
de todos os consumos e movimentações dos cartões através dos softwares
desenvolvidos.

BASE DE DADOS: todas as informações e dados de pessoa física (servidores
públicos) E JURíDICA (ESTABELECIMENTOS), do cadastro, compras, empréstimos,
parcelamentos, anuidades, seguros, senhas, acordos de cobrança,
autorizações pendentes, pagamentos e suporte (backoffice);

SISTEMA DE CARTÕES: é um software capaz de gerir, operacionalizar e administrar
os cartões, compreendendo todas as definições anteriores, com módulo de
fechamento (data de corte), com informações em tempo real;

CLIENTE: Empresa pública ou privada que contrata os serviços da
EXPRESSOCARD;

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato

1.1. Adesão ao sistema de ge ão para administradoras de cartões denominado
SISTEMA DE CARTÕES referen a licença em ambiente compartilhado (servidor /
usuários ilimitados), compreenden I os subsistemas Administrativo / Gerencial.
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1.2. Licenciamento e suporte técnico de licença em ambiente compartilhado (servidor
/ usuários ilimitados) do SISTEMA DE CARTÕES.

1.2.1. O licenciamento é concedido à EXPRESSOCARD a título não exclusivo,
podendo a BRASILCARD utilizar o mesmo sistema livremente para uso próprio e/ou
de terceiros.

1.2.2. A EXPRESSOCARD poderá realizar a prestação de serviços para terceiros,
com a utilização do SISTEMA DE CARTÕES, sempre informando a BRASILCARD
com antecedência, os clientes que serão prospectados.

1.3. Treinamento e consultoria para implantação e manutenção da operação da
EXPRESSOCARD junto a Órgãos Públicos ou Privados e suas atividades inerentes.

1.4. Hospedagem de servidores e banco de dados, de propriedade da BRASILCARD,
para armazenamento e processamento dos cartões administrados pela
EXPRESSOCARD, utilizando os aplicativos do SISTEMA DE CARTÕES em ambiente
compartilhado com sistema de "backup", realizado pela BRASILCARD.

1.5. Disponibilização de sistemas autorizadores personalizados P.O.S., TEF ITAÚTEC
e TEF SITEF aos Estabelecimentos com custos negociados com os Estabelecimentos
quando da efetivação do credenciamento e sem custo de personalização para a
EXPRESSOCARD.

1.6. Fornecimento sem custo para a EXPRESSOCARD de cartões com tarja
magnética em quantidade ilimitada para atender a demanda dos Orgãos Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - Obrigações Técnicas e Operacionais

2.1. Condições gerais para entregas/execução do contrato:

2.1.1. A BRASILCARD fornecerá pelo prazo do contrato à EXPRESSOCARD a chave
de acesso para utilização do SISTEMA DE CARTÕES de acordo com o objeto do
contrato.

2.1.2. A Solução de Cartão deverá estar apta a controlar e processar cartões com
tarja magnética e tecnologia nas quantidades e capacidades definidas pela
EXPRESSOCARD, em conformidade com os padrões tecnológicos definidos entre
EXPRESSOCARD e BRASILCARD;

2.1.3. A Solução de Cartão deverá estar apta ao funcionamento de forma ininterrupta,
24 horas por dia, 7 dias por semana;

2.1.4. A Solução deverá permitir pesquisa de conta de forma parametrizada por meio
do nome, cartão, CPF ou outros dos existentes na base;
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2.1.5.A BRASILCARD deverá executar os serviços necessários à implantação da
Solução objeto deste Instrumento estabelecendo conjuntamente os requisitos de
integração com o ambiente operacional da EXPRESSOCARD, de modo que seja
garantido o seu pleno funcionamento em conformidade com suas especificações, sem
ônus adicional para a EXPRESSOCARD;

2.1.6.Toda a execução dos serviços decorrentes deste Documento deve conter
mecanismos de controle de acesso multinível e ferramentas de prevenção que
permitam identificar a atuação de empregados da BRASILCARD ou da
EXPRESSOCARD, ou ainda, de terceirizados destas, a fim de evitar fraudes e a fuga
de informações;

2.1.7. Não será permitida a exportação das dependências da EXPRESSOCARDI
BRASILCARD ou de empresas subcontratadas, de quaisquer informações, artefatos
de software, dados de configuração de equipamentos ou softwares dedicados à
prestação dos serviços sem a expressa autorização das partes envolvidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Licenças de uso da rede de captura e processamento
de cartões:

3.1. Consiste em fornecer à EXPRESSOCARD durante a vlgencia do presente
instrumento, licenças de uso da rede de captura e processamento de cartões, através
de POS, TEF DEDICADO e URA (unidade de reposta audível)

3.2. O fornecimento das licenças de uso da rede de captura e processamento de
cartões, durante a vigência do presente instrumento, inclui a atualização dessas
ferramentas quanto aos seus releases, patches de correção e versões que vierem a
ser lançadas;

3.3. O fornecimento pela BRASILCARD de todas as licenças de uso descritas neste
instrumento para a EXPRESSOCARD deverá se dar por instrumento formal.

CLÁUSULA QUARTA -. Customização da solução de cartão, adequações e
integrações dos sistemas:

4.1. Consiste em customizar o SISTEMA DE CARTÕES e integrá-Io aos sistemas da
EXPRESSOCARD, adequando-o às necessidades;

4.2. A execução destes serviços será realizada em ambiente lógico da
EXPRESSOCARD a ser acessado remotamente, das instalações da BRASILCARD,
por meio de linha de comunicação;

4.3. A BRASILCARD é responsável pelo perfeito funcionamento da Solução de Cartão
e por erro ou falha decorrente do processo de customização e elaboração de otinas
que construir;



4.4. A Solução de Cartão deve ser submetida à Homologação de Processos da
EXPRESSOCARD para validação pelas equipes técnicas e homologação do gestor
do negócio de cartões em cada fase de sua implantação;

4.5. A utilização de outros softwares, como ferramentas de mercado e softwares
livres e recursos de softwares que necessitem de aquisição de licença de uso e ainda,
qualquer ferramenta com versão distinta daquela utilizada pela EXPRESSOCARD,
depende de homologação prévia pela EXPRESSOCARD/BRASILCARD.

CLÁUSULA QUINTA Operações de Responsabilidade da Brasilcard:

5.1. Cadastramento de propostas de cartões;

5.2. Processamento, controle e armazenamento dos arquivos de dados dos clientes e
de produtos;

5.3. Informação de crédito online, com concessão dos respectivos limites em
ferramenta modular;

5.4. Fornecimento de informação do cliente, com repasse de informação para demais
sistemas da EXPRESSOCARD;

5.5. Encaminhamento e tratamento de número/código para a realização da compra no
estabelecimento do Parceiro (número provisório até entrega do cartão).

5.6. Geração de número de cartão;

5.7. Segregação de limites em um mesmo cartão, quando for o caso;

5.8. Identificação/segregação dos cartões múltiplos. quando for o caso;

5.9. Envio diário para a EXPRESSOCARD de informações dos cartões
impressos/gravados na data anterior;

5.10. Geração de senha para cartões com arquivamento seguro e criptografado;

5.11. Upgrade e downgrade de cartão;

5.12. Validação interna de parâmetros do cartão com tarja magnética.

5.13. Atualização permanente dos processos de autorização e validação das
transações.

5.14. Bloqueio de segmentos para compras com o cartão, sempre que solicitado pela
EXPRESSOCARD.

5.15. Cancelamento das transações quando solicitado formalmente pela
EXPRESSOCARD;
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5.16. A EXPRESSOCARD poderá realizar a prestação de serviços para terceiros,
com a utilização do SISTEMA DE CARTOES, sempre informando a BRASILCARD
com antecedência, os clientes que serão prospectados.

CLÁUSULA SEXTA - Operações de Responsabilidade da Expressocard:

6.1. Validação dos dados recebidos nas propostas encaminhadas pelos
Bancos/Financeiras, realizando, pesquisas cadastrais internas em sistemas da
EXPRESSOCARD;

6.2. Alterações cadastrais, inclusive as fornecidas por outros sistemas da
EXPRESSOCARD e dos Bancos e Financeiras;

6.3. Utilização no limite disponível de acordo com os tipos de transação e produtos,
observado a linha de crédito para a qual foi solicitada autorização (compra a vista,
parcelada e empréstimo consignado);

6.4. Parâmetros de compras para uso dos cartões, inclusive para definir limite de
compras, nas operações;

6.5. Parametrização de percentual de limite de crédito para compras à vista, para
compras parceladas e para empréstimo consignado.

6.6. Controle de limite de crédito por parcela na modalidade compras e na modalidade
empréstimo, com variações entre os diversos produtos e clientes;

6.7. Soma dos limites de crédito para compras a vista e parceladas disponíveis nos
produtos adquiridos por um mesmo CPF, para fins de compartilhamento do limite,
controle na utilização e recomposição dos limites de crédito dos produtos
individualmente;

6.8. Alteração de limites de crédito;

CLÁUSULA SÉTIMA - Adequação, conversão e migração da base de dados:

7.1. Consiste na adequação, conversão e migração da base de dados de cartões para
a EXPRESSOCARD, incluindo seus históricos;

7.2. As atribuições da BRASILCARD decorrentes dessas premissas são:

7.2.1. Inclusão das informações fornecidas pela EXPRESSOCARD, por meios
eletrônicos, na base de dados para o Sistema de Cartões;

7.2.2. Participar das definições, sempre que estas envolverem a BRASILCARD, em
conjunto com a EXPRESSOCARD;

7.2.2.1. Da forma de recebiment da base de dados, inclusive layout de arquivos;6(1)



7.2.2.2. Da necessidade de bases de dados preliminares para execução de testes da
migração;

7.2.2.3. Dos procedimentos operacionais que minimizem os impactos da migração;

7.2.2.4. Da estratégia de migração;

7.2.2.5. Da metodologia de verificação da integridade dos dados convertidos e
migrados;

7.2.2.6. Da data adequada para realização da migração parcial e migração final;

7.3. Antes da migração dos dados para o Sistema de Cartões, efetuar a
homologação, mantendo integridade referencial de forma completa e sem falhas;

7.4. A BRASILCARD fica responsável pela elaboração dos documentos a seguir,
desde que se tenha pelo menos 60 dias úteis para a migração:

7.4.1. Planejamento da migração;

7.4.2. Especificação detalhada dos procedimentos de conversão de cada base de
dados;

7.4.3. Lay-out dos arquivos de entrada;

7.4.4. Lay-out dos arquivos após a inclusão dos dados na base de dados do
SISTEMA DE CARTÕES;

7.4.5. Especificação de Programas - Conversores, de Auditoria, Gerenciais e de
Carga dos Dados;

7.4.6. Tabelas DE -> PARA contemplando todos os campos que tiverem conversão de
domínio, informando o antigo e o novo;

7.4.7. Manual de Produção específico para a migração;

7.4.8. Relatórios Estatísticos/Ocorrências/Divergências da Migração;

7.4.9. Plano de Testes e Evidências de Testes efetuados no sistema conversor da
base de dados.

CLÁUSULA OITAVA - Suporte técnico especializado ao Sistema de Cartões:

8.1. Consiste em prestar serviços de suporte técnico em garantia ao Sistema de
Cartões, caracterizados pelo atendimento de chamados técnicos da
EXPRESSOCARD, para resolução de dúvidas e com o objetivo de reparação de
falhas ou inconsistências detectadas, bem como quanto a adequações para atender
aos compliances e releases de sof are, tudo para permitir o perfeito funcíonarnent e
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8.2. A execução desses serviços deverá se dar por meio de estrutura qualificada no
Sistema de Cartões, 24 x 7 (24 horas por dia, 7 dias da semana); para acionamento
pela EXPRESSOCARD;

8.3. A BRASILCARD deverá manter número de telefone disponível para atendimento
de 08 às 18 horas em dias úteis e plantonista fora destes horários e datas, para
acionamento pela EXPRESSOCARD;

8.4. A BRASILCARD poderá prestar tais serviços nas instalações da
EXPRESSOCARD, por meio do comparecimento de técnico quando esta presença for
necessária para tornar mais eficaz e desembaraçada a solução de determinado
problema do que o atendimento via telefone, conforme entendimento entre as partes.

CLÁUSULA NONA - Serviços oferecidos

9.1. Produtos e Serviços que a BRASILCARD disponibilizará sem ônus durante a
vigência deste contrato:

9.1.1. Orientação (Help Desk) operacional aos usuários do Sistema de Cartões em
dias úteis de 08 às 18 horas;

9.1.2. Atualizações (Upgrade) do Sistema de Cartões e sua respectiva documentação
técnica determinadas por erro de execução do software (bugs);

9.1.3. Atualizações (Upgrade) do Sistema de Cartões e sua respectiva documentação
técnica determinadas por alterações na legislação atualmente incidente sobre o
Sistema de Cartão;

9.1.4. Hospedagem de servidor compartilhado e banco de dados instalados em
datacenter próprio da BRASILCARD necessários para a execução dos aplicativos do
Sistema de Cartões. Estes aplicativos serão acessados via Internet, através de meta
trame fornecido à EXPRESSOCARD após a implantação do sistema. A
EXPRESSOCARD deverá providenciar, por seus próprios meios, o seu acesso à
Internet através de conexão banda larga com capacidade suficiente para atender as
necessidades de processamento dos cartões cadastrados em sua base;

9.1.5. Caberá a BRASILCARD, manter o respectivo Back Up do banco de dados,
disponível em caso de necessidade;

9.1.6. Confecção dos cartões cadastrados pela EXPRESSOCARD;

9.1.7. Central de atendimento eletrônico com acesso através de número de ligação
gratuita (0800) a partir de telefones fixos para consulta de saldos, desbloqueio e
bloqueio de cartão;

9.1.8. Mediante uma negoci ão prévia entre as partes, desenvolvimento,
personalização e configuração d istemas autorizadores físicos elou virtuais:



9.2. A BRASILCARD é responsável pela construção e atualização dos scripts de
atendimento a serem utilizados na URA para atendimento eletrônico;

CLÁUSULA DÉCIMA - Acordo de Nível de Serviço

10.1 O atendimento será efetuado por chamada da EXPRESSOCARD ou por
necessidade identificada pela BRASILCARD, por telefone, e-mail ou personalizado:
Disponível de Segunda-feira a Sexta-feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas.

10.2. Fica desde já estabelecido entre as Partes que o índice mínimo do tempo de
manutenção do sistema em funcionamento, por parte da BRASILCARD, será de
97,5% (noventa e sete vírgula cinco por cento). Caso este índice não seja atingido, a
BRASILCARD estará sujeita a aplicação da seguinte redução nos valores a receber da
EXPRESSOCARD:

Taxa média mensal de entrega (%) Penalidade

Abaixo de 97,5 a 97,0
Abaixo de 96,9 a 96,5
Abaixo de 96,4 a 96,0
Abaixo de 95,9 a 95,5
Abaixo de 95,5

2,5%
5,0%
8,0%

16,0%
30,0%

10.3. O período de observação a ser considerado para efeito de cálculo dos
parâmetros acima elencados será de 1 (um) mês, ou seja, será considerado o período
compreendido entre o primeiro e o último dia do mês em que o SERViÇO foi
prestado a EXPRESSOCARD (Calendário Juliano). Caso não sejam atingidos os
índices estabelecidos neste contrato, a BRASILCARD estará sujeita ao pagamento
das penalidades estabelecidas no item 10.2., cujos percentuais incidirão sobre o valor
mensal devidos pela EXPRESSOCARD a BRASILCARD, sem impostos e
contribuições (valor líquido).

10.4. Fica acordado entre as Partes que os descontos compulsórios, previstos no
item 10.2. deste contrato, não poderão ultrapassar o montante equivalente a 100%
(cem por cento) do valor mensal devido pela EXPRESSOCARD com relação ao
repasse correspondente, sem impostos e contribuições (valor líquido).

10.5. Fica desde já acordado que as penalidades previstas neste, não serão aplicadas
à BRASILCARD nos casos previstos no item 10.6. do Contrato, ficando
estabelecido, ainda, que todas as penalidades ora estabelecidas possuem caráter
exclusivamente compensatório, nada mais tendo a EXPRESSOCARD a reclamar,
razão pela qual a BRASILCARD estará isenta de qualquer responsabilidade
adicional, nos casos de descumprimento dos índices de qualidade previstos neste
contrato.
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10.6. Não serão concedidos descontos compulsórios nos seguintes casos, passíveis
de ocorrência devido à natureza dos serviços:

10.6.1. Caso fortuito ou força maior, nos quais estão inclusos, mas não somente:
rompimento de cabo de fibra óptica, falhas de comunicação originados na Embratel e
seus serviços, principalmente o Renpac e inconstância no sinal das operadoras de
telefonia celular;

10.6.2. Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos / rede
que não sejam de responsabilidade ou controle direto da BRASILCARD;

10.6.3. Falha na infra-estrutura, equipamentos ou rede interna da EXPRESSOCARD
ou falha de equipamento da BRASILCARD ocasionada pela EXPRESSOCARD;

10.6.4. Realização de testes, ajustes e manutenção necessários à prestação dos
serviços (manutenção preventiva) desde que notificados com antecedência e
possuam duração máxima de 6 horas.

10.6.5. Falha no meio de telecomunicação de acesso quando provido total ou
parcialmente pela EXPRESSOCARD;

10.6.6. Falhas decorrentes de atos ou omissões sobre os quais a BRASILCARD não
possua controle direto.

10.7. O valor do desconto compulsório será creditado à EXPRESSOCARD na fatura
do mês subsequente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem ao desconto.

10.8. Serviços adicionais, necessários à manutenção do bom funcionamento do
SISTEMA DE CARTÕES poderão ser solicitados pela EXPRESSOCARD à
BRASILCARD e devem ser executados sem ônus dentro de prazos previamente
negociados.

10.8.1. Entende-se por serviço adicional:

10.8.1.1. Procedimentos ou rotinas criadas para recuperar erros provocados pela
EXPRESSOCARD;

10.8.1.2. Verificação de problemas que de alguma forma tenham relacionamento com
o SISTEMA DE CARTÕES;

10.8.1.3. Desenvolvimento de software e/ou novas funcionalidades para o SISTEMA
DE CARTÕES a pedido da EXPRESSOCARD, com o aceite da Brasilcard.

10.8.1.4. Novos treinamentos de operação, configuração, homologações para o
SISTEMA DE CARTÕES, aos colaboradores da Expressocard, a pedido da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEI - Preços, Condições de Repasse e Fat
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11.1. A BRASILCARD concede à EXPRESSOCARD acesso ao SISTEMA DE
CARTÕES sem cobrança de taxa referente à adesão.

11.2. A BRASILCARD efetuará as adequações, personalizações, desenvolvimento de
módulos autorizadores necessários e implantação do SISTEMA DE CARTÕES para
que a EXPRESSOCARD atenda aos clientes sem custo para a EXPRESSOCARD.

11.3. A EXPRESSOCARD repassará mensalmente à BRASILCARD a título de
Licenciamento mensal do SISTEMA DE CARTÕES, Hospedagem, Disponibilização
de Equipamentos de Captura de Transações Personalizados EXPRESSOCARD,
Suporte Técnico, Confecção, Emissão de Cartões, o valor líquido mensal conforme
tabela a seguir:

Item Tipo de Taxa/Serviço Valor
01 Taxa de administração de estabelecimentos consignatários 50,00%

(supermercados, lojas, postos combustíveis, farmácias,
seguradoras, operadoras de planos de saúde, enfim, todos os
estabelecimentos que não sejam bancos / financeiras /
administradoras de cartões de crédito). e que utilizem o SISTEMA
DE CARTÕES para executar suas transações.

02 Taxa de administração de bancos, financeiras e cartões de credito 0,00%
consignatários

03 Taxa de adesão à rede credenciada de estabelecimentos (excluindo 50,00%
bancos, financeiras e cartões de credito)

04 Tarifa de manutenção de Cartão 50,00%
05 Emissão de 1a via de cartão e vias adicionais 80,00%
06 Emissão de 2a via de cartão/vias adicionais 80,00%
07 Aluguel de sistemas autorizadores (P.O.S./TEF/PDV) 80,00%

Para fins de cálculo desta receita, para os POS, o aluguel será
cobrado com base em 95% dos aparelhos disponibilizados à
EXPRESSOCARD.

08 Capturas de transações de bancos e financeiras consignatárias R$ 0,20
(Base para pagamento é o "Relatório de Transações Capturadas -
Emprestimos Consignados" fornecido pela Brasilcard). Os valores
incidiram sobre as operações realizadas e formalizadas. Consultas
de Saldos não serão considerados no cálculo.

09 Outros serviços/taxas que envolvam estabelecimentos 50,00%
consignatários. (excluindo bancos, financeiras e administradoras de
cartões de credito)

- .,*Os valores líquidos sao aqueles cobrados e ja abatidos os Impostos e a parcela
a ser repassada as Prefeituras e Governos se existirem.

11.3.1. A BRASILCARD declara-se conhecedora de que a EXPRESSOCARD
eventualmente poderá neg ciar contratualmente um repasse a algumas
Prefeituras/Governos, de um ~Ior equivalente a um percentual a ser negociado das
receitas provenientes dos S· rviços. Desta forma, os percentuais acima ser-
aplicados sobre o valor líquid restante.
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11.3.1.1. Sempre que fechar um contrato com Prefeitu ras/Governos, a
EXPRESSOCARD deverá informar a BRASILCARD quanto às bases desta
negociação.

11.3.2. O repasse das receitas devidas a BRASILCARD ocorrerá mensalmente:

11.3.2.1. Para os ITENS 01, 02, 03 e 09 da tabela constante na cláusula 11.3., o
repasse deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após a efetivação do pagamento da
REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS CONSIGNATÁRIOS à
EXPRESSOCARD;

11.3.2.2. Para os ITENS 04, 05, 06, 07 e 08 da tabela constante na cláusula 11.3., a
BRASILCARD, em até 5 dias após o fechamento do período de compras, enviará um
relatório contendo os valores a serem pagos pela EXPRESSOCARD, que deverá
validá-Io em até 5 dias, para posterior emissão de nota fiscal com vencimento no dia
25 de cada mês;

11.4. Para repasses efetuados após a data estipulada na clausula anterior (11.3.2)
EXPRESSOCARD pagará à BRASILCARD multa de 2% (dois por cento) e juros de
1% (um por cento) ao mês, proporcional aos dias corridos em atraso. A BRASILCARD
poderá interromper à seu critério, a prestação de serviços definidos neste
instrumento, a contar de 30 (trinta) dias de atraso.

11.5. A EXPRESSOCARD fornecerá formalmente à BRASILCARD listagem dos
contratos firmados com a REDE CREDENCIADA elou CLIENTES que dêem origem
às receitas previstas na tabela do item 11.3;

11.6. Para o ITEM 08 da tabela constante na cláusula 11.3., aplicar-se-á um reajuste
anual com base no IGPM.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Vigência

12.1. O presente instrumento terá vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de
sua assinatura.

12.2. Este contrato estará automaticamente renovado por 12(doze) meses, se as
partes não se manifestarem, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias do final da vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Rescisão

13.1. Este Contrato poderá s rescindido a qualquer tempo, independentemente e
qualquer notificação, na oeorr eia dos seguintes fatos:



13.1.1. Em caso de protesto cambiário ou execução de dívida, ou ainda, caso seja
requerida falência, recuperação judicial ou extrajudicial de quaisquer das partes;

13.1.2. Se uma das partes ceder, caucionar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, sem a prévia e expressa autorização, por escrito da outra parte, quaisquer de
seus direitos e obrigações decorrentes do presente contrato.

13.1.3. Este contrato poderá ser rescindido ainda por solicitação de qualquer das
partes mediante notificação prévia de 90 dias, onde independente de qualquer
indenização ou penalidades, todas as obrigações deste contrato serão mantidas até a
data da rescisão.

13.1.4. Este contrato poderá ser rescindido ainda por não cumprimento de qualquer
cláusula ou condição acordada, depois de decorrido o prazo estipulado em notificação
da parte inocente à parte faltosa para que regularize a situação, onde independente
de qualquer indenização ou penalidades, todas as obrigações deste contrato serão
mantidas até a data da rescisão.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Multas

14.1. A BRASILCARD estará sujeita a uma multa de R$ 300.000,00 (Trezentos mil
reais), se romper unilateralmente o presente instrumento antes da data estipulada
para seu término, ou, de alguma forma não cumprir as obrigações pactuadas no
presente instrumento, dando causa à sua rescisão.

14.2. A EXPRESSOCARD estará sujeito a uma multa de R$ 300.000,00 (Trezentos
mil reais), se romper unilateralmente o presente instrumento antes da data estipulada
para seu término, ou, de alguma forma não cumprir as obrigações pactuadas no
presente instrumento, dando causa à sua rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Responsabilidades

15.1. A BRASILCARD declara, expressamente, ser firma legalmente constituída e
habilitada para o ramo de prestação dos serviços objetivados no presente contrato,
responsabilizando-se inteiramente com total isenção da EXPRESSOCARD por suas
atividades decorrentes das obrigações assumidas por este instrumento;

15.2. A BRASILCARD não se responsabiliza por:

15.2.1. Veracidade das informações cadastradas no SISTEMA DE CARTOES pela
EXPRESSOCARD, seja por seus atendentes ou prepostos ou através de web
services;

15.2.2. Aprovação de Crédito Limites;
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15.2.3. Emissão de Documentos Fiscais;

15.2.4. Cobrança de clientes;

15.2.5. Compra de Mercadorias e Pagamento de Fornecedores;

15.2.6. Entrega de Mercadorias;

15.2.7. Quedas da Internet que interrompam o acesso aos servidores da
BRASILCARD;

15.2.8. Quedas da RENPAC que interrompam o acesso aos autorizadores;

15.2.9. Emissão ou entrega de faturas impressas.

15.3.A BRASILCARD, posto ser uma fornecedora de serviços de valor agregado ao
sistema de telecomunicações, não possui e nem controla todos os consumos de
comunicação necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato, razão pela
qual a BRASILCARD não pode ser responsabilizada pela qualidade ou pela não
continuidade dos serviços de telefonia e telecomunicações que suportam a
transferência dos arquivos de programas de computador, sendo estes de exclusiva
responsabilidade da concessionária pública ou privada de telecomunicações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Propriedade do Software

16.1. Os aplicativos, objeto deste contrato, e os direitos autorais a eles associados
são propriedades da BRASILCARD e/ou a BRASILCARD possui direito de uso
ilimitado e desenvolvimento. A licença à EXPRESSOCARD não confere nenhum
direito de propriedade e não constitui venda de quaisquer direitos de propriedade
sobre os softwares, hardwares sua documentação, ou os meios em que eles são
gravados ou impressos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Compromisso

17.1. As PARTES se comprometem a não contratar profissionais que estejam
prestando serviços na condição de empregados ou terceiros tento na BRASILCARD
ou na EXPRESSOCARD, salvo nos casos em que houver autorização expressa da
BRASILCARD OU EXPRESSOCARD. A pena, a título de multa para tal infração, será
de 100 (cem) salários líquidos do funcionário ou terceiro que rescindiu contrato;

17.2. A BRASILCARD compromete-se a fornecer a qualquer tempo a base de dados
de usuários e estabelecimentos credenciados cadastradas no SISTEMA DE
CARTÕES pela EXPRESSOC D.

17.3. Os empregados, presta
apoio vinculado a cada P

es de serviços, terceirizados, e/ou todo o pessoal de
TE, não possuirão qualquer subordinação téc a,

1~


	Conteúdo
	Conteúdo



