
administrativa, e/ou funcional entre si, não podendo se estabelecer qualquer tipo de
vínculo empregatício entre o pessoal de uma parte, com a outra;

17.4. Cada PARTE será responsável pelas obrigações legais pertinentes às
atividades desenvolvidas por seus funcionários, prestadores de serviço e/ou pessoal
de apoio, inclusive as obrigações de natureza trabalhista, tributárias e previdenciárias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- Das Obrigações da EXPRESSOCARD

18.1. Além de outras obrigações estipuladas neste contrato, obriga-se A
EXPRESSOCARD a:

18.1.1. Transmitir à BRASILCARD as informações e documentos necessários à
execução do(s) serviço(s);

18.1.2. Designar um funcionário do seu quadro de pessoal na qualidade de
responsável pelo projeto, sendo este intermediário junto à BRASILCARD para definir,
acompanhar e fiscalizar a execução do(s) serviço(s);

18.1.3. Informar à BRASILCARD, por escrito, eventual substituição do funcionário
designado como responsável pelo projeto;

18.1.4.A EXPRESSOCARD é responsável pela verificação e homologação da
Integridade dos Dados de Entrada e Inserção de Parâmetros Operacionais
configuráveis pelos usuários, bem como pelo Controle de Qualidade e Consistência
dos Dados de Saída e Materiais gerados com emprego do SISTEMA DE CARTÕES,
os quais deverão ser verificados sempre antes de utilizá-tos em quaisquer aplicações
que dependam de forma crítica da exatidão dos mesmos, especialmente no tocante
às informações legais que porventura sejam solicitadas pelo BACEN ou Receita
Federal, as quais, devido a sua importância, devem ser criteriosamente checadas e
conferidas através de totais de controle.

18.1.5. A BRASILCARD não se responsabiliza de nenhuma forma por prejuízos da
EXPRESSOCARD, por qualquer problema no sistema, relativos a contratos da
EXPRESSOCARD com terceiros, dos quais a BRASILCARD, não tenha sido
notificada previamente dos valores envolvidos e seus respectivos riscos e não tenha
com estes eventuais terceiros, nenhuma relação jurídica.

18.1.6. A BRASILCARD deverá ser informada de quaisquer inconsistências em dados
do sistema enviados a terceiros, dentro de 48 (quarenta e oito) horas da ciência da
ocorrência pela EXPRESSOCARD, não se responsabilizando em nenhuma hipótese
por ocorrências que não tenham sido comunicadas à BRASILCARD em tempo hábil.

18.1.7. Cumprir os prazos fix d s neste contrato para repasse de todas as suas
obrigações pecuniárias com a 'ASILCARD.
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18.1.8. A EXPRESSOCARD é única responsável pela exatidão, consistência,
coerência e validade dos dados, bem como de todas as consequências porventura
advindas de eventual deficiência de qualquer natureza nos dados, mesmo e,
mormente, após a implantação do SISTEMA DE CARTÕES. A EXPRESSOCARD
também será responsável por qualquer incompatibilidade porventura encontrada em
documentos emitidos anteriores à implantação do SISTEMA DE CARTÕES, mas que
devam ser por ele processados.

18.1.8.1. O descrito no item 18.1.8 aplica-se também para o caso de haver sistema da
EXPRESSOCARD que repasse os dados periodicamente para o sistema da
BRASILCARD.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Das Obrigações da BRASILCARD

19.1. Além de outras obrigações estipuladas neste contrato, obriga-se a
BRASILCARD a:

19.1.1. Prestar serviços técnicos de alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as
condições convencionadas, empregando pessoal de alta qualificação profissional,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;

19.1.2. Nas atividades relativas à manutenção legal e corretiva dos produtos e
suporte, responder aos questionamentos da EXPRESSOCARD dentro dos prazos
acordados anteriormente, ressaltando-se, contudo, que a BRASILCARD não assume
responsabilidade pelo mau uso, acidente ou negligência de operação com os
programas, tentativa de reparo ou alterações não autorizadas, falhas de energia
elétrica, vírus de computador, ou ainda por quaisquer prejuízos ocorridos em função
destes fatos elencados, diretos ou indiretos, que possam resultar da utilização do
SOFTWARE pela EXPRESSOCARD, ficando esta responsável e ciente de que todo o
prejuízo financeiro ou comercial (perda de benefício, perturbação comercial etc.)
resultante dos fatos acima elencados não enseja qualquer direito à reparação.

19.1.3. As implementações descritas acima se referem às atualizações naquelas
funcionalidades de natureza legal, já presentes na data da assinatura do contrato.
Novas necessidades legais surgidas em data posterior à data da assinatura deste
contrato e que sejam de responsabilidade única e exclusiva do SISTEMA CARTÕES,
serão desenvolvidas sem ônus, dentro de prazos previamente negociados.

19.1.4. A BRASILCARD dá garantia de funcionamento ao sistema objeto. Esta
garantia consiste tão somente, no fornecimento imediato e sem ônus de correção
para o programa do sistema que tenha sido identificado como contendo erro,
devidamente comprovado.

19.1.5. A BRASILCARD, por . e seus prepostos ou funcionários, compromete-se a
manter sigilo sobre as infor ações, documentos e técnicas, que vier a conhecer
sobre a EXPRESSOCARD u de seus contratantes, para possibilitar a prest ão d16\0



serviços, sob pena de responder por perdas e danos, excetuando-se àquelas que
pela sua natureza venha a se transformar em código de programa ou documentação
de sistema, as quais conforme este instrumento irá fazer parte do SISTEMA DE
CARTÕES e, portanto não será objeto deste sigilo. Da mesma forma A
EXPRESSOCARD compromete-se a tomar medidas necessárias para a proteção total
o SISTEMA DE CARTÕES e seu sigilo, sob pena da responder a perdas e danos. Os
compromissos ora assumidos nessa cláusula são válidos mesmo após a rescisão
deste Contrato.

CLÁUSIJ"l~ VIGÉSIMA - Disposições Gerais

20.1. Caso as PARTES deixarem de cumprir qualquer uma das cláusulas ou
condições deste Contrato, estarão automaticamente constituídas em mora,
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação nesse sentido, por
quem quer que seja, podendo a PARTE prejudicada fazer uso de todos os direitos e
faculdades que lhe são conferidos neste Contrato.

20.2. Se quaisquer das PARTES alterar seu endereço para fins de notificação, deverá
enviar à outra PARTE uma prévia comunicação por escrito a respeito do novo
endereço, bem como a data em que o mesmo entrará em vigor. Caso isso não seja
feito, as notificações enviadas para os endereços acima ou para o último endereço
informado por uma determinada PARTE serão consideradas válidas e perfeitas, para
todos os efeitos.

20.3. O presente Contrato poderá ser alterado ou modificado, no todo ou em parte,
somente por escrito e mediante acordo entre as PARTES, que o farão por Termos
Aditivos assinados pelas PARTES e por duas testemunhas e que passarão a fazer
parte integrante deste Contrato.

20.4. O presente Contrato e todos os seus Anexos constituem o acordo integral entre
as PARTES, substituindo quaisquer entendimentos ou acordos anteriores firmados
com igual objetivo.

20.5.A aceitação, por quaisquer das PARTES, de ação, omissão ou não cumprimento
de qualquer obrigação aqui avençada pela outra PARTE será considerada mera
liberalidade, não implicando em novação dos termos deste Contrato, nem em
renúncia ao direito de qualquer das PARTES de exigir da outra o cumprimento
integral deste Contrato, a qualquer tempo.

20.6. A BRASIl.CARD e EXPRESSOCARD reservam-se o direito de, a partir de casos
isolados, estabelecerem conclusões gerais que constituirão o seu acervo de "know-
how" e que poderão ser utilizados em outros trabalhos, desde que não venham a ferir
os direitos ele propriedade da BRASILCARD E EXPRESSOCARD. Fica ressalvado às
partes o direito de constituir ac rvo técnico próprio, relativo aos dados técnicos
obtidos no cumprimento do contr o entre as partes .
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20.7. Nenhuma das partes poderá utilizar o nome da outra de forma indiscriminada,
para a promoção de seus produtos; qualquer menção ao nome da outra parte deverá
ser pela mesma, previamente autorizada.

20.8. Este Contrato, em sua integralidade, incluindo seus anexos, tem força de título
executivo extrajudicial, 110S termos do artigo 585, inciso 11do Código de Processo Civil
e obriga, em todos os seus termos, não só as partes, mas também sucessores a
qualquer mula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Foro

21.1 As partes elegem o foro da comarca de 8elém (PA) para dirimir qualquer
questão originária do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
em duas vias de igual teor e para único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS
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ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LICENCIAMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE

Pelo presente instrumento particular, a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA, com sede na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, à Rua Almiro de Moraes n" 116,
bairro Centro, inscrita no CNPJIMF 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 n? 1.588.820 SSP/GO inscrito no CPFIMF sob o n" 370.406.181 -68, residente e
domiciliado na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, à Quadra 108 Sul, Alameda 12, Lote 44,
e pelo diretor financeiro Sr. Daria da Costa Barbosa Junior, brasileiro, caso, empresário,
residente e domiciliado na cidade de Rio Verde/GO, na Rua Filadelfo Cruvinel, n". 267 -
Residencial Araguaia, portador do RG. n", 750.371 SSP-GO e inscrito no CPFIMF sob o n",
236.491.001-34,doravante denominada simplesmente BRASILCARD; e a EXPRESSOCARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, 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 n° 07.502.724,10001 -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 SSPIPR, inscrito no CPF/MF sob o n" 874.262.859-87, residente e domiciliado na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Batista Pessine n? 1283, bairro Vista Alegre
doravante denominada apenas por EXPRESSOCARD, têm justo e contratado o que segueI. As
partes acima qualificadas firmaram em 18 de março de 2011 o INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO
DE SOFTWARE.

1 Em comum acordo em as partes, incluem-se os Parágrafos abaixo, para regular operações
em que a BRASILCARD assumir a responsabilidade de efetuar os pagamentos aos
estabelecimentos conveniados, nestas situações, não se aplicará a tabela da cláusula 11.3,
assim sendo:

Parágrafo primeiro: A BRASILCARD repassará mensalmente à EXPRESSOCARD, o
valor líquido mensal, correspondente a 20% da taxa de administração, apurada junto às
conveniadas, aonde os usuários vierem a utilizar o cartão negociado diretamente pela
EXPRESS.OCARD. Compreende-se CíO valor liquido, o valor deduzidos os impost.os e
repasses as Prefeituras e Governos, refe nte a respectiva re ação se iço. 1\ I
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Parágrafo segundo: O repasse ocorrerá mensalmente, em até 10 (dez) dias após a
efetivação do pagamento pelo ente pagador (prefeitura ou Governo) à BRASILCARD.

Parágrafo terceiro: Para pagamentos efetuados após a data estipulada na cláusula
anterior, a BRASILCARD pagará à EXPRESSOCARD, juros de 1% (um por cento) ao
mês, proporcional aos dias de atraso, podendo a 'EXPRESSOCARD interromper à seu
critério a utilização dos cartões de compra a contar de 30 (trinta) dias de atraso.

2 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora
alterado.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
de igual teor e para único efeito, na presença~as testemunhas abaixo.
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Solicitação de Cartão

Veja como é fácil e rápido solicitar o
seu Cartão de Desconto do Servidor.

1

1. Inicie a solicitação, acessando o Portal da SEGEP-MA.

portaldoservidor.ma.gov.br/

2. Em seguida, clique
no banner com a imagem
do Cartão Clube de
Descontos do Servidor.

2

3

3. Digite seu CPF e clique
em Próximo.

Você será direcionado (a)
para atualizar seus dados
cadastrais.

4

Selecione se autoriza a
averbação do seu cartão.
Leia e concorde com o
Termo de Tratamento

Clique em Confirmar.

4. Preencha os dados
solicitados (pessoais,
telefones e endereços).

de Dados.

5

Agora você poderá selecionar o local mais próximo,
para retirar seu cartão físico.

Verifique o endereço.
Clique em Confirmar e
digite sua senha da
consignação (5 dígitos).
Clique no ícone 

5. Selecione o local para
retirada do seu cartão.

6

7

8

Caso alguma das imagens acima apareça, precisaremos verificar
algumas situações antes de prosseguir.
 
6. Parece que você já possui um cartão averbado e está utilizando
sua margem.
7. Parece que você já possui um cartão averbado nesta matrícula
ativa.
8. Parece que seu cartão já foi solicitado e está sendo
confeccionado.

9

9. Parabéns!
Seu cartão foi liberado para confecção e estará disponível para
retirada em 15 dias úteis, no local selecionado.

10

Informações sobre

Prazo para finalização

Documentos
necessários para
retirada do cartão,

10. Você receberá em seu
e-mail cadastrado: 

a solicitação.

da confecção do
cartão.

no local selecionado
por você.

11

11. Ao acessar o Portal Meu Consignado, você poderá acompanhar
o status do seu cartão e endereço selecionado para retirada.

https://www.portaldoservidor.ma.gov.br/



































