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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVINGS DE CORRESPONDENTE NO PAIS BRB 234/2019,-QUE
ANDERSON VINICIUS
ENTRE SI CELEBRAM O BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. E A
LC
FELIX PACIFICO.
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Processo n° 041.00.1246/2019
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CONTRATANTE: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., Instituigao Financeira, Sociedade de Economia
Mista, vinculada ao Distrito Federal, com sede em Brasllia-DF, no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edificio
Brasilia, inscrito no CNPJ sob o n° 00.000.208/0001-00, nesta ato respresentado pelo Diretor de Rede e
Canais, Sr. DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR, brasileiro, divorciado, bancario, RG n° 1.243.770
SSP-DF e CPF n° 524.104.711-53, residente e domiciliado em Brasilia, doravante denominado apenas
BRB.
CONTRATADA: ANDERSON VINICIUS FELIX PACIFICO, inscrita no CNPJ n° 07.140.242/0001-20,
com sede em Quadra 73, Lote 20, Jardim Lago Azul - Novo Gama/GO, CEP: 72.865-073, a seguir
denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo procurador, Sr. ANTONIO
JOVINIANO PACIFICO, brasileiro, casado, empresario, RG: 829.590 SSP/DF, CPF: 344.249.111-87,
residente e domiciliado em Quadra 36, Lote 27, Setor Leste - Gama/DF.
As partes acima qualificadas tern entre si ajustado o presente CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVI£OS DE CORRESPONDENTE NO PAIS, regido pelas Leis n° 8.666/93 e 13.303/16, com
respaldo na Resolugao 3.954, de 24.02.2011 e alteragoes, emitidas pelo Conselljo Monetario Nacional, e
na Circular n° 2.978, de 19.04.2000, do Banco Central do Brasil, consoante as seguintes clausulas:
- DO OBJETO CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tern por objeto a execugao pela CONTRATADA, como
Correspondente no Pals, de servigos bancarios basicos do BRB, limitados ao estabelecido na Resolugao
n° 3.954/11 do CMN, conforme a seguir:

I.

Recepgao e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depositos a vista, a prazo e de
poupanga mantidas pela instituigao contratante (Resolugao 3.954/11, art. 8°, inciso I);

II.

Realizagao de recebimentos, pagamentos e transferencias eletronicas visando a movimentagao de
contas de depositos de titularidade de clientes mantidas pela instituigao contratante (Resolugao
3.954/11, art. 8°, inciso II);

III. Recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execugao de
contratos e convenios de prest'agao de servigos mantidos pela instituigao contratante com terceiros
(Resolugao 3.954/11, art. 8°, inciso III);
IV.

Recepgao e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartoes de
responsabilidade da instituigao contratante (Resolugao 3.954/11, art. 8°, inciso VIII);
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Paragrafo Primeiro: Os servigos descritos nesta fclausula serao executados^ome.ite a partir do inlcio
da vigencia deste Contrato.
Paragrafo Segundo: Em caso de inexecugao total ou parcial do objeto dest? Contrato o BRB
procedera, cautelarmente, ao bloqueio imediato do metodo de acesso da Unidade de Correspondente no
Pals, impossibilitando seu funcionamento ate a regularizagao das pendencias ou pagamento dos
encargos decorrentes da inexecugao, independentemente da aplicagao das penalidades previstas na
Clausula Vigesirha Setima.
CLAUSULA SEGUNDA: E vedado a CONTRATADA:

I.
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Emitir, a seu favor, carnes ou tltulos relatives as operagoes realizadas, ou cobrar por conta propria, a
qualquer tltulo, valor relacionado com os produtos e servigos de fornecimento da instituigao
contratante;

II. Realizar adiantamento a cliente, pelo correspondente, por conta de recursos a serem liberados pela
instituigao contratante;
III. Prestar garantia, inclusive coobrigagao, pelo correspondente nas operagoes a que se refere este
Contrato.
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- DA IMPLANTACAO CLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA aceita e decide participar da Rede de Correspondentes no Pals
BRB, comprometendo-se, desde ja, a atender integralmente as orientagoes repassadas pelo BRB, aos
procedimentos constantes do Manual de Produtos, Servigos e Rotinas Operacionais do Correspondente no
Pals - BRB Conveniencia e as condigoes estipuladas neste Contrato. Obriga-se, ainda, a cumprir as
disposigoes estabelecidas na legislagao em vigor quanto a seguranga e ao sigilo bancarios, a prevengao e
ao combate as atividades relacionadas com crimes de lavagem de dinheiro previstos na Lei 9.613/98, ao
combate a corrupgao previsto na lei 12.846/13, bem como a promogao da acessibilidade as pessoas com
deficiencia ou com mobilidade reduzida.
Paragrafo Primeiro: Os detalhes operacionais de execugao deste Contrato, incluindo a forma de
prestagao de cada servigo acordado entre as partes, estao definidos no Manual de Produtos, Servigos e
Rotinas Operacionais do Correspondente no Pals - BRB Conveniencia.
Paragrafo Segundo: 0 BRB podera realizar acrescimos, supressoes ou alteragoes nos servigos
contratados, bem como promover a alteragao dos procedimentos operacionais previstos neste Contrato
ou no Manual de Produtos, Servigos e Rotinas Operacionais do Correspondente no Pals - BRB
Conveniencia, podendo ainda instituir novos procedimentos a serem adotados pela CONTRATADA na
execugao dos servigos objeto deste Contrato.
Paragrafo Terceiro: Na hipotese de implantagao pelo BRB de novos produtos ou servigos a serem
realizados em sua Unidade de Correspondente no Pals, a CONTRATADA obriga-se a executa-los em
estrita observancia dos prazos e condigoes determinados pelo BRB.
Paragrafo Quarto: Em qualquer uma das situagoes previstas no Paragrafo Seaundo desta Clausula, a
implementagao da medida pelo BRB ocorrera somente apos comunicagao formal do fato a CONTRATADA,
salvo nos casos de exigencias legais.
Paragrafo Quinto: De acordo com a Resolugao n° 3.954/11, art. 2°, inciso I, o BRB tern total
responsabilidade sobre os servigos prestados pela CONTRATADA, inclusive na hipotese de
substabelecimento do contrato a terceiros, total ou parcialmente o correspondente atua por conta e sob
as diretrizes da instituigao contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado
aos clientes e usuarios por meio do contratado, a qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a
seguranga e o sigilo das transagoes realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da
legislagao e da regulamentagao relativa a essas transagoes.
Paragrafo Sexto: Na hipotese de substabelecimento do contrato a terceiros, a CONTRATADA devera
obter a previa anuencia do BRB.
Paragrafo Setimo: A CONTRATADA executara os servigos objeto deste Contrato, na Unidade de
Correspondente no Pals BRB, localizada no enderego indicado abaixo, considerado, pela equipe tecnica
do BRB, apropriado ao exerclcio da atividade contratada:
1.

Empresa: ANDERSON VINICIUS FELIX PACIFICO, CNPJ n° 07.140.242/0001-20
Enderego: Quadra 73, Lote 20, Jardim Lago Azul - Novo Gama/GO, CEP: 72.865-073

Paragrafo Oitavo: Todas as despesas com a implantagao da Unidade de Correspondente no Pals Conveniencia BRB - correrao por conta unica e exclusive da CONTRATADA, nao cabendo indenizagao,
ressarcimento, repasse ou coparticipagao de qualquer valor pelo BRB.
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Paragrafo Nono: De acordo com a Resolugao n° 3.954/11, art. 10°, e vedada a utilizagao, pela
CONTRATADA, de instalagoes cuja configuragao arquitetonica, logomarca e placas indicatives sejam
similares as adotadas pelo BRB em suas agendas e postos de atendimento.
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Paragrafo Decimo: De acordo com a Resolugao n° 3.954/11, art. 10°, a CONTRATADA deve utilizar
exclusivamente os padroes, normas operacionais e tabelas definidas pelo BRB, inclusive na proposigao
ou aplicagao de tarifas, taxas de juros, taxas de cambio, calculo de Custo Efetivo Total (CET) e quaisqueg
quantias auferidas ou devidas pelo cliente, inerentes aos produtos e servigos de fornecimento do BRB.
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CLAUSULA QUARTA: A CONTRATADA obriga-se a dispor em sua Unidade de Correspondente no Pais Conveniencia BRB, durante a vigencia do Contrato, dos seguintes equipamentos e dispositivos de
seguranga, de acordo com as seguintes especificagoes:
I.
II.

III.

cofre forte tipo boca-de-iobo a prova de fogo com chave multiponto, segredo de seis dfgitos e
fechadura de pressao magnetica eletroima, fixado/chumbado no piso, cujo peso nao podera ser
inferior a 200 kg (duzentos quilos);
sistema de alarme monitorado 24 horas por dia, urn botao de panico em cada um dos guiches e
dois sensores, sendo, um localizado na entrada do estabelecimento comercial e o outro para
registrar o movimento na area onde estiverem os cofres. 0 referido sistema sera integrado a uma
central de atendimento de emergencia, que transmitira, quando acionado o sistema, todos os
procedimentos de comunicagao imediata com a autoridade policial mais proxima;
Circuito Fechado de Televisao Color com Processador Digital com Minicamaras Color 380 TVL 3,6mm - 0,5 lux, dispostas conforme a seguir:
a) uma camara em cada guiche, posicionada atras de cada operador de caixa, a uma altura de 80
centimetres a um metro, a partir da altura da mesa, sendo fixada a direita da mesa,
aproximadamente, a 60 centimetres do centre da mesa, num angulo de 45°;
b) uma camara no ambiente interior de cada guiche, fixada no teto, para registrar todos os
movimentos dos operadores de caixa;
c) uma camara na retaguarda (area posterior aos caixas), fixada no teto, em local proximo a
parede, para registrar, de forma panoramica, toda a area onde se localizam os cofres,
registrando tambem o local onde sao preparados os malotes a serem enviados ao BRB;
d) uma camara posicionada para registrar as imagens de entrada e saida dos empregados pela
porta de acesso interno (porta em estrutura de ago blindado);
e) uma camara no ambiente externo, anterior aos caixas, fixada no teto, no lado oposto a bateria
de caixas, proximo a entrada do Correspondente, para registrar a movimentagao de chegada e
saida dos clientes aos caixas; e
f) uma camara posicionada fora do estabelecimento comercial, devidamente protegida, para
registrar as imagens de chegada e saida do carro-forte.

Paragrafo Primeiro: O sistema de gravagao de imagens, previsto nesta Clausula, devera registrar todo
o horario de expediente da Unidade de Correspondente no Pais - Conveniencia BRB, possibilitando a
visualizagao e gravagao das imagens dentro da conveniencia e, tambem a distancia, em ambiente
diverse, obrigando-se a CONTRATADA a manter em arquivo, as imagens gravadas por um periodo
minimo de trinta (30) dias uteis.
Paragrafo Segundo: A Unidade Conveniencia BRB devera criar usuario e senha especificos para acesso
ao sistema, pelo BRB, a qualquer tempo.
Paragrafo Terceiro: Todas as imagens (fotos e filmagens) obtidas por meio do CFTV sao de propriedade
do BRB, obrigando-se, portanto, a CONTRATADA, a manter sigilo de todos os dados e informagoes
obtidas por meio do sistema, assim como a nao divulgar, publicar ou noticiar qualquer aspecto dos
dados, sem previa autorizagao do BRB.
Paragrafo Quarto: Os pedidos de visualizagao de imagens por orgaos externos (Policia, Ministerio
Publico etc.), Jornais ou qualquer meio de comunicagao, devem ser encaminhadas ao BRB, nao podendo
as imagens, em hipotese alguma, serem fornecidas diretamente pela CONTRATADA.
Paragrafo Quinto: A quebra de sigilo das informagoes a que se refere os paragrafos anteriores, sem
autorizagao expressa do BRB, acarretara a imediata rescisao deste Contrato, responsabilizando-se a
CONTRATADA por eventuais danos ou prejuizos sofridos pelo BRB, alem de responder civil ou
criminalmente pelo descumprimento das obrigagoes ora ajustadas.
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CLAUSULA QUINTA: O BRB responsabilizar-se-a pela instalagao e manutengao da plataforma
tecnologica de comunicagao necessaria a conexao com o Centro de Processamento de Dados do BRB,
contratando empresa de telecomunicagoes e instalando-se preferencialmente a tecnologia 3G/4G; em
casos onde o teste de viabilidade nao for favoravel, sera contratado LINK FRAME-RELAY de 128Kbps con*
CIR de 16 Kbps com Roteador, que devera funcionar como canal exclus/tfoNde comunicagao ON-LINF
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entre as partes para transmissao, envio e recepgao das informagoes logicas decorrentes das operagoes
objeto deste Contrato.
CLAUSULA SEXTA: 0 BRB colocara a disposigao da CONTRATADA, para uso durante a vigencia deste
Contrato, a infraestrutura tecnologica (microcomputador, impressora de autenticagao de caixa, Pin Pad e
leitora de codigos de barras - CMC7) e software de automagao do Correspondente no Pais, necessarios a
prestagao dos servigos objeto do presente Contrato, conforme especificagoes constantes do Termo de
Recebimento de Bens e de Responsabilidade, assinado pela CONTRATADA.
Paragrafo Primeiro: Os itens necessarios a execugao dos servigos de Correspondente no Pais, de que
trata esta Clausula, serao fornecidos e adaptados pelo BRB ou por empresa por ele credenciada, no
espago da CONTRATADA, desde que cumpridas todas as exigencias referentes a infra-estrutura
tecnologica a seu cargo.
Paragrafo Segundo: A CONTRATADA autoriza o BRB a efetuar eventuais alteragoes ou substituigoes
dos equipamentos de informatica, obrigando-se a firmar novo Termo de Recebimento de Bens e de
Responsabilidade. A CONTRATADA autoriza, ainda, alteragdes e substituigoes do software de automagao
do correspondente no pais por versoes mais atualizadas, em fungao da evolugao dos programas de
gestao ou, ainda, em razao de sua obsolescencia.
Paragrafo Terceiro: Os bens fornecidos a CONTRATADA destinam-se ao uso exclusive nas instalagoes
da Unidade de Correspondente no Pais - Conveniencia BRB, implantada e para os fins exclusivamente
estabelecidos pelo BRB.
Paragrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a adotar todos os procedimentos referentes ao controle
dos bens fornecidos pelo BRB, obrigando-se ainda a observar todas as condigoes quanto a movimentagao
(retirada ou entrada) de qualquer bem colocado a sua disposigao, a ser realizada em sua Unidade de
Correspondente no Pais - Conveniencia BRB.
Paragrafo Quinto: A liberagao de qualquer bem colocado a disposigao da CONTRATADA, sem o
cumprimento de qualquer uma das condigoes estabelecidas neste Contrato, implicara cobranga por parte
do BRB do valor do bem liberado pela CONTRATADA.
Paragrafo Sexto: Na ocorrencia de desaparecimento, extravio, prejuizos decorrentes do mau uso,
defeitos, quebra, danos de integridade aos bens sob sua guarda, inclusive quando o prejuizo decorrer de
caso fortuito ou de forga maior, a CONTRATADA obriga-se a promover o ressarcimento do valor do bem,
de propriedade do BRB, sob sua responsabilidade, na forma estipulada neste Contrato, observadas as
seguintes condigoes:
a) O ressarcimento sera feito mediante pagamento da importancia correspondente ao valor atual
constante no inventario do BRB.
b) 0 ressarcimento dar-se-a atraves de glosa, no valor integral em fatura subsequente a ciencia do
equipamento danificado.
c) Apos comprovado o ressarcimento, podera a CONTRATADA permanecer com o equipamento
danificado, excetuando-se o microcomputador e pinpad.
Paragrafo Setimo: O BRB podera prestar, diretamente ou por meio de empresa credenciada,
assistencia tecnica e manutengao dos equipamentos de informatica, do software de automagao e arcar
com as despesas decorrentes, cabendo a CONTRATADA comunicar ao BRB ou a empresa por ele
credenciada, no prazo maximo de 01 (uma) hora a partir da deteegao do defeito, de forma a manter o
perfeito funcionamento da Unidade de Correspondente no Pais - Conveniencia BRB.
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Paragrafo Oitavo: A CONTRATADA obriga-se a nao abrir, desmontar ou violar, em hipotese alguma, os
equipamentos de informatica e o software de automagao colocados a sua disposigao, sob pena de
caracterizagao de fraude.
Paragrafo Nono: O BRB responsabiliza-se pelo suprimento da bobina de papel para impressora de caixa
e dos formularies padrao utilizados pelo BRB - Banco de Brasilia S.A., cajindo a CONTRATADA suprir-s
de todo o material de expediente necessario a prestagao dos servigos de'coiVespondente no pais a que s
refere o presente Contrato.
/
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Paragrafo Decimo: A CONTRATADA, ao deixar de integrar a rede de Correspondentes no Pals BRB,
obriga-se a devolver, imediatamente e em perfeito estado de funcionamento, os equipamentos de
informatica e o software de automagao fornecidos pelo BRB.
Paragrafo Decimo Primeiro: A CONTRATADA autoriza o BRB, desde ja, a efetuar a glosa dos valores
devidos por todos os prejuizos causados pelo mau uso ou pelo desaparecimento ou extravio dos bens
objeto desta Clausula.
Paragrafo Decimo Segundo: Se os valores dos prejuizos causados forem superiores aos valores
devidos pelo BRB, devera a CONTRATADA promover, imediatamente, o ressarcimento da diferenga
verificada, sob pena de responder por perdas e danos.
Paragrafo Decimo Terceiro: A inobservancia, pela CONTRATADA, de qualquer condigao estipulada
nesta Clausula implicara as sangoes previstas neste Contrato, independentemente de outras medidas
administrativas ou judiciais cabiveis, com a imediata devolugao dos bens colocados a sua disposigao e o
pagamento imediato dos prejuizos causados ao BRB, se houver.
Paragrafo Decimo Quarto: Na hipotese de descumprimento de qualquer condigao, termo ou clausula
deste Contrato, nao cabendo, neste caso, qualquer pedido de indenizagao por parte da CONTRATADA,
podera o BRB, a qualquer momento e independentemente de autorizagao, retirar seus equipamentos de
informatica e o software instalados na Unidade de Correspondente no Pais - Conveniencia BRB - da
CONTRATADA.
Paragrafo Decimo Quinto: A aquisigao e instalagao do "No Break" e obrigatoria e de total
responsabilidade da CONTRATADA, bem como a sua manutengao.
- DAS CONDICOES OPERACIONAIS CLAUSULA SETIMA: Os servigos, objeto deste Contrato, serao prestados diretamente pela
CONTRATADA, por seus empregados, na unidade de atendimento indicada no Paragrafo Setimo da
Clausula Terceira.
CLAUSULA OITAVA: O transporte dos valores e dos documentos da Unidade de Correspondente no Pais
- Conveniencia BRB, ate o Ponto Centralizador do BRB, devera ser realizado obrigatoriamente por
empresa especializada em transporte de valores.
Paragrafo Primeiro: Para execugao dos servigos de transporte de valores e de documentos, a
CONTRATADA devera firmar contrato com uma empresa especializada nesse ramo de atividade.
Paragrafo Segundo: 0 recolhimento dos valores e dos documentos a empresa de transporte de valores
para repasse ao Ponto Centralizador do BRB devera ser realizado ao final de todos os dias uteis (de
segunda a sexta-feira), de acordo com a grade de horarios e a rota definidas pelo BRB.
Paragrafo Terceiro: Nas segundas-feiras e nos dias em que houver movimentagao superior a dos dias
normals, a criterio do BRB, poderao ocorrer mais de um recolhimento de numerario e de documentos a
empresa de transporte de valores. O BRB podera ainda exigir que sejam feitos recolhimentos aos
sabados e nos feriados.
Paragrafo Quarto: Cabe a CONTRATADA exigir que a empresa de transporte de valores responsavel
pelo traslado entregue o(s) malote(s) ao Ponto de Atendimento Centralizador do BRB ate as 20 horas do
mesmo dia em que o(s) recebeu da CONTRATADA.
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Paragrafo Quinto: Na hipotese de eventuais ocorrencias que venham a impedir o recolhimento dos
valores e dos documentos ao Ponto de Atendimento Centralizador do BRB, nos dias e horarios
determinados nesta Clausula, o recolhimento sera realizado, conforme a seguir:

o
Q
O

a) com relagao ao numerario, a criterio do BRB, o recolhimento respective podera ser realizado pela
transportadora de valores ate as 10 horas do primeiro dia util posterior a data do evento;
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b) quanto aos cheques e aos documentos, a CONTRATADA obriga-se a efer
ate as 19 horas do mesmo dia em que ocorrer o evento.
/

r o recolhimento respectiv
A
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Paragrafo Sexto: Nos dias ou horarios em que o Ponto de Atendimento Centralizador do BRB nao
estiver funcionando, a CONTRATADA ficara responsavel pela guarda dos valores e dos documentos,
obrigando-se a efetuar o recolhimento respectivo, por meio da empresa de transporte de valores
contratada para esse fim, no primeiro dia util posterior ao da ocorrencia.
Paragrafo Setimo: O nao-cumprimento por parte da CONTRATADA do horario de recolhimento do
movimento diario ao Ponto de Atendimento Centralizador, implicara a aplicagao das penalidades
constantes deste Contrato e a absorgao de todo e qualquer prejuizo causado ao BRB ou a terceiros, alem
do fechamento temporario do Correspondents ate a data da devida regularizagao, ainda que os valores e
os documentos estejam em poder da empresa de transporte de valores por ela contratada.
CLAUSULA NONA: Os acertos financeiros entre o BRB e a CONTRATADA, referente a entrega ao Ponto
de Atendimento Centralizador do BRB dos documentos, cheques e numerario recebidos na unidade da
CONTRATADA, em decorrencia dos servigos objeto deste Contrato, deverao ocorrer diariamente, de
segunda a sexta-feira.
Paragrafo Primeiro: A condigao ajustada no caput desta Clausula podera ser alterada, ficando
estabelecido que, a criterio do BRB, os acertos financeiros deverao ocorrer, no maximo, a cada dois dias
uteis, conforme disposto no inciso IV do artigo 10° da Resolugao 3.954/2011, do Conselho Monetario
Nacional.
Paragrafo Segundo: A CONTRATADA podera realizar retengao de numerario, somente se for autorizada
formalmente pelo BRB. Constara da autorizagao a descrigao dos procedimentos e condigoes para a
realizagao da retengao.
CLAUSULA DECIMA: Fica definido pelo BRB o valor de R$ .5.000,00 (cinco mil reals), como limits
maximo de encaixe operacional a ser praticado pelo caixa da Unidade de Correspondents no Pais Conveniencia BRB - da CONTRATADA. Esse valor podera ser alterado, a qualquer momento, a criterio do
BRB, que se encarregara de comunicar o fato a CONTRATADA.
Paragrafo Primeiro: Cabe a CONTRATADA, quando o limits maximo de encaixe for atingido, retirar da
gaveta de caixa os cheques e o dinheiro, provenientes da execugao dos servigos objeto deste Contrato,
efetuando imediatamente o respectivo recolhimento ao cofre proprio (tipo boca-de-lobo).
Paragrafo Segundo: Os cheques e o numerario guardados no cofre boca-de-lobo deverao all
permanecer ate o momento do recolhimento a empresa responsavel pelo transporte de valores para
repasse ao Ponto Centralizador do BRB.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA responsabilizar-se-a totalmente por eventuais perdas
de valores e documentos em assaltos ou sinistros de qualquer natureza e por diferengas de valores em
caixa que porventura vierem a ocorrer no exercicio das atividades.
Paragrafo Primeiro: Na ocorrencia de eventuais perdas em assaltos ou sinistros de qualquer natureza,
a CONTRATADA devera registrar o sinistro em ate vinte e quatro (24) horas, depots de sua ocorrencia. Os
valores perdidos deverao ser regularizados, saldados, em ate cinquenta (50) dias corridos, apos o
sinistro.
Paragrafo Segundo: Na ocorrencia de eventuais diferengas de caixa, os valores respectivos deverao ser
regularizados, saldados, no dia seguinte ao da ocorrencia, sob pena de a Unidade de Correspondente
no Pais - Conveniencia BRB, ficar impedida de operar ate a regularizagao da pendencia.
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Paragrafo Terceiro: Com a finalidade de minimizar as consequencias de eventuais assaltos ou sinistros,
a CONTRATADA obriga-se a efetuar, em favor do BRB, seguro especifico de numerario (seguro de
valores no interior do Correspondente - Conveniencia BRB), com base em sua media diaria de
movimentagao, observado o valor minimo de cobertura de sinistro de R$ 100.000,00 (cem mil reals),
cujo custo sera de sua inteira responsabilidade, nao cabendo repasse ou cobranga junto ao BRB. A
CONTRATADA obriga-se ainda a realizar anualmente, por ocasiao do vencimento, a renovagao do seguro
contratado, assim como efetuar os endossos necessaries, comunicando a Seguradora a ocorrencia de
quaisquer eventos ou alteragoes havidas na respectiva apolice.
Paragrafo Quarto: Caso a indenizagao paga pela Seguradora nao seja suficiente para cobrir o valot^
sinistrado, nos casos de perdas nao cobertas por Seguro, assim como/no\caso de diferengas de caixa
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valores oriundos de sinistros nao regularizadas no prazo previsto nesta Clausula, fica o BRB, desde ja,
autorizado a promover a cobranga da quantia devida, por meio de glosa dos valores a serem pagos
mensalmente a CONTRATADA, ou mediante debito direto em sua conta de deposito a vista, ou, se nao
houver saldo que suporte o debito respectivo, o BRB podera ainda promover a cobranga por meio
judicial, sem prejufzo da aplicagao de outras penalidades cabiveis.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Em caso de inobservancia de qualquer clausula deste mstrumento
contratual, o BRB podera bloquear, cautelarmente, de imediato, o metodo de acesso de sua Unidade de
Correspondente no Pais, impossibilitando seu funcionamento ate a data da regularizagao da pendencia,
independentemente da aplicagao das penalidades previstas na Clausula Vigesima Setima.
- DO PRECO E PAGAMENTO CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: 0 BRB pagara a CONTRATADA, pelos servigos prestados, objeto deste
Contrato, os valores especificados na "Tabela de Remuneragao do Correspondente no Pais", instituida
pelo BRB, vigente na data do pagamento, da qual a CONTRATADA declara ter plena e total ciencia do
respectivo conteudo.
Paragrafo Primeiro: O BRB podera realizar alteragoes negatives ou positives nos valores constantes da
"Tabela de Remuneragao ao Correspondente no Pals" caso ocorram fatos supervenientes que venham a
ocasionar o desequillbrio economico - financeiro deste contrato.
Paragrafo Segundo: Na ocorrencia de qualquer alteragao dos valores constantes da Tabela de
Remuneragao ao Correspondente no Pals, inclusao ou exclusao de itens na relagao dos servigos, podera
ser elaborada pelo BRB tabela substitute, que passara a vigorar a partir do primeiro dia util do mes
seguinte a data em que a CONTRATADA declarer ter pleno e total conhecimento do teor do documento,
salvo nos casos em que a alteragao decorrer de legislagao especlfica do sistema financeiro.
Paragrafo Terceiro: 0 BRB efetuara o pagamento a CONTRATADA pelos servigos, objeto deste
Contrato, prestados no mes imediatamente anterior, em ate cinco dias uteis apos o recebimento da Nota
Fiscal de Servigos, atendidos os requisites para emissao definidos nesta Clausula.
Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera apresentar a area do BRB responsavel pela administragao
dos Correspondentes no Pals as Notas Fiscais, emitidas em uma via, para validagao dos servigos e
encaminhamento ao setor de pagamento.
Paragrafo Quinto: Nos casos de empresa matriz e suas filiais, deverao ser emitidas Notas Fiscais
distintas para cada estabelecimento comercial.
Paragrafo Sexto: Nas Notas Fiscais deverao ser indicados o numero do Contrato, o numero da conta
corrente da CONTRATADA, o servigo prestado, o mes de competencia a que se refere e o codigo
identificador do Correspondente no Pals. Os servigos prestados deverao ser relacionados e descritos em
documento a parte a ser anexado a Nota Fiscal.
Paragrafo Setimo: 0 documento fiscal nao aprovado pelo BRB sera devolvido a CONTRATADA para as
devidas corregoes, iniciando-se, a partir da data da reapresentagao do documento, novo prazo de cinco
dias uteis para realizagao do pagamento.
Paragrafo Oitavo: O pagamento sera efetuado a cada urn dos estabelecimentos comerciais da
CONTRATADA, mediante credit© nas respectivas contas correntes mantidas em qualquer uma das
agencias do BRB.
- DAS OBRIGACOES <o

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A CONTRATADA obriga-se a:

d
o
d
o

I. Apresentar atividade comercial, a qual deve configurer como sendo a atividade principal da empresa,
conforme consta em seu objeto social e em seu cartao CNPJ, considerando-se a atividade de
Correspondente apenas como atividade secundaria/acessoria da empresa;

Q
O
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’

II.

Manter na sua Unidade de Correspondente no Pals, durante a vigencia deste Contrato, o leiaute
todas as instalagoes existentes (mobiliario, logica, eletrica, hidraullBa, telefonia e comunicagao d
sty
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dados), conforme especificagoes definidas pelo BRB, bem como manter os demais dispositivos,
condigoes de seguranga e as placas de sinalizagao externas e de comunicagao interna, necessaries
ao funcionamento da unidade, em perfeito estado de conservagao e funcionamento;
HI. Apresentar, mensalmente ao BRB, os seguintes documentos comprobatorios da inexistencia de
debitos fiscais da CONTRATADA, estando ciente de que a nao-apresentagao de qualquer um dos
documentos, no prazo determinado, bem como a comprovagao de pendencias junto aos orgaos
emissores, implicarao a imediata suspensao de qualquer valor a ser pago a CONTRATADA, podendo
ensejar a rescisao deste Contrato, caso nao sejam regularizadas.
1.

Certidao Conjunta Negativa de Debitos relativos aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao,
expedida pela Receita Federal do Brasil;
2. Certidao Negativa de Tributes, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;
3. Guia da Previdencia Social (GPS) quitada, referente ao mes da prestagao de servigos;
4. Certidao Negativa de Debitos Relativos as Contribuigoes Previdenciarias e as de Terceiros;
5. Guia de Recolhimento do FGTS quitada, referente ao mes da prestagao de servigos;
6. Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Economica Federal;
7. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas;
8. Contrato com empresa de Plano de Saude para os empregados;
9. Comprovante de pagamento do piano de saude para os empregados;
10. Relatorio Analitico da Folha de Pagamento;
11. RE - Relatorio de Empregados; e
12. Comprovante de entrega da RAIS - Relatorio Anual de Informagao Social.
IV.

Apresentar, quando solicitados pelo BRB, quaisquer outros documentos pertinentes a suas relagoes
e demais obrigagoes, estando ciente de que a nao-apresentagao no prazo indicado podera
acarretar, inclusive, a rescisao deste Contrato;

V.

Exigir, no momento da formalizagao do Contrato de Trabalho, de todos os seus empregados que
atuarao como Operadores de Caixa em sua unidade, autorizagao formal ao BRB - Banco de Brasilia
S.A., para fins de pesquisa junto a SERASA, ficando, desde ja, ajustado que, de acordo com o
resultado da pesquisa, o BRB podera de imediato bloquear o acesso, a todos os sistemas
operacionais disponibilizados ao Operador de Caixa que eventualmente venha a apresentar
qualquer restrigao cadastral;

VI.

Exigir, no momento da formalizagao do Contrato de Trabalho, de todos os seus empregados que
atuarao como Operadores de Caixa em sua unidade, certidoes negativas da Justiga da comarca de
onde reside e e domiciliado e da Justiga Federal, referentes a protestos e condenagoes,
apresentando tais documentos ao BRB quando solicitados;

VII.

Manter unidade de Correspondente no Pais, quantitative de operadores de caixa compativel com a
quantidade de terminais disponibilizados pelo BRB;

VIII. Promover, no prazo maximo de 15 dias apos ser formalmente notificada, a substituigao do
Operador de Caixa da sua unidade que apresente, a juizo do BRB, perfil inadequado ou
inadaptabilidade para o exercicio da fungao;
IX.

Indicar, previamente, dois funcionarios a serem cadastrados no sistema de automagao bancaria do
Conveniencia BRB, com status de Supervisor, a fim de que sejam autorizados, por meio de senhas
especificas, a efetuarem operagoes como o fechamento total de caixa, obrigando-se ainda a exigir
de tais empregados a documentagao prevista nos incisos V e VI desta Clausula e apresenta-la ao
BRB quando solicitada;

X.

Manter em local de facil visibilidade indicagao ao cliente do atendimento preferencial a gestantes,
idosos e pessoas com deficiencia;

b
o

XI.

Manter em local de facil visibilidade indicagao ao cliente do horario de funcionamento do
Correspondente no Pais;

Ci
O
5

XII.

Divulgar na sua unidade, em painel afixado em local visivel ao publico, a informagao de que e
"Correspondente no Pais", explicitando, de forma clara e inequivoca^a sua condigao de prestador^c£?!J/^
de servigos ao BRB.
/ \
^
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XIII. Manter o funcionamento de sua unidade de Correspondente no Pais, de segunda a sexta-feira, em
horario corrido nao inferior a oito horas e trinta minutes diarios, de quatro horas diarias nos dias de
sabado, de quatro horas diarias nos dias de domingo, caso seja do interesse da CONTRATADA o
funcionamento aos domingos;
XIV. Cumprir diariamente horario corrido de atendimento ao publico que devera, de segunda a sextafeira, ser iniciado as 8h30 e encerrado as 17h; aos sabados, o atendimento tera inicio as 9h e sera
encerrado as 13h. A opgao de atendimento aos domingos sera facultativa, com inicio as 9h e
encerramento as 13h.
XV.

Observar todas as condigoes e procedimentos constantes do Manual de Produtos, Servigos e
Rotinas Operacionais do Correspondente no Pais - BRB Conveniencia, pertinentes a procedimentos
de estornos, estando ciente das penalidades previstas neste Contrato e no referido Manual, a que
esta sujeita, na hipotese de operagao fraudulenta de estornos;

XVI.

Cumprir os prazos estipulados pelo BRB para envio dos documentos processados no
Correspondente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer despesas que venham a ser
imputadas ao BRB, em decorrencia do nao cumprimento dos prazos legais e operacionais
pactuados com terceiros, sem prejuizo da aplicagao das penalidades previstas neste Contrato;

XVII. Manter em sua unidade, durante a vigencia deste Contrato, um Livro de Registros de Ocorrencias,
com paginas enumeradas, o qual devera ser preenchido diariamente, conforme estabelecido no
Manual de Produtos, Servigos e Rotinas Operacionais do Correspondente no Pais - BRB
Conveniencia;
XVIII. Permitir ao BRB, a qualquer momento, o livre acesso as informagoes constantes no Livro de
Registros de Ocorrencias, de que trata o inciso anterior, obrigando-se a entrega-lo a guarda do
BRB, apos o total e complete preenchimento, bem como a providenciar outro Livro para substituir
o anterior;
XIX.

Realizar atendimento aos clientes e usuarios, relative a esclarecimentos quanto a obtengao de
documentos, duvidas, reclamagoes, produtos e servigos fornecidos, as quais devem ser
encaminhadas de imediato ao BRB, quando nao forem resolvidas pelo correspondente;

XX.

Comunicar imediatamente ao BRB qualquer inconformidade ocorrida em suas atividades ou de
terceiros, relacionada com a Rede de Correspondentes no Pais BRB;

XXI. Comunicar, tempestivamente, a existencia sabida de agoes judiciais impetradas por seu(s)
empregado(s) contra o BRB;
XXII. Informar ao BRB sobre a existencia de qualquer agao judicial ou notificagao contra si;
XXIII. Manter cadastre complete e atualizado, bem como conta corrente ativa em qualquer agenda do
BRB para o recebimento de seu pagamento pelos servigos prestados, autorizando o BRB, desde ja,
a debitar os valores referentes a langamentos provenientes de descumprimento, de sua parte, de
qualquer clausula ajustada neste Contrato;
XXIV. Manter, durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ele assumidas,
as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no curso do procedimento licitatorio;
XXV. Atender as convocagoes e prestar, tempestivamente, todos os esclarecimentos que forem
solicitados pelo BRB;
eg
O

o

XXVI. Fjornecer todos os esclarecimentos solicitados pelos clientes sobre os produtos e servigos do BRB
ofertados pela sua Unidade de Correspondente no Pais;

d
o
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O
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XXVII. Responsabilizar-se, em seu ambiente operacional, pela seguranga e integridade das mensagens
eletronicas enviadas, ate o momento da confirmagao de entreefa^ ao BRB, e das mensagens
recebidas, a partir da confirmagao de recebimento pelo BRB;
/
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XXVIII. Guardar o mais complete sigilo por si, por seus empregados ou prepostos, em relagao aos dados,
informagoes ou documentos exigidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham a
tomar conhecimento, em razao dos servigos confiados. Fica a CONTRATADA, na forma da lei,
responsavel pela divulgagao indevida, descuidada ou incorreta, sem prejuizo da responsabilidade
por perdas e danos a que der causa, restando, desde ja, estabelecido o valor de 250 (duzentos e
cinquenta) salaries minimos vigentes no Pais, a titulo de multa, a ser cobrado da CONTRATADA,
em caso de quebra do sigilo;
XXIX. Proibir a entrada no ambiente interne de sua Unidade de Correspondente no Pais - Conveniencia
BRB - de qualquer pessoa que nao seja empregado da CONTRATADA. O acesso de funcionarios e
de prestadores de servigos terceirizados do BRB, somente sera permitido mediante previa
identificagao e imediata confirmagao pelo BRB da veracidade e real necessidade de acesso ao
ambiente interne da unidade;
XXX. Cuidar para que todos os empregados envolvidos na execugao dos servigos participem dos
treinamentos operacionais ministrados pelo BRB e para que todos se mantenham constantemente
atualizados;
XXXI. Participar, por seus gerentes, de todos os cursos e treinamentos de capacitagao gerencial
disponibilizados ou indicados pelo BRB;
XXXII. Solicitar, previamente, a anuencia do BRB para qualquer mudanga na participagao acionaria
(constituigao societaria) da empresa, bem como qualquer alteragao contratual, como encerramento
de atividades da sede ou dependencias (filiais), alteragao de objeto social, alteragao na razao social
e alteragao de enderego. Alteragoes ocorridas sem a anuencia previa do BRB, sujeitarao a
CONTRATADA as penalidades contratuais, inclusive a rescisao do contrato;
XXXIII. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e qualquer outra oriunda, derivada ou conexa com
os contratos de trabalho de seus empregados, devendo declarar de oficio, em qualquer instancia administrative ou judicial - sua exclusive responsabilidade pelo pagamento das respectivas
obrigagoes trabalhistas, fiscais e da previdencia. A inadimplencia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, nao transfere ao BRB a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao e o uso das
obras e edificagoes, inclusive perante o Registro de Imoveis;
XXXIV. Assumir todas as providencias e obrigagoes estabelecidas na legislagao espedfica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrencias da especie, forem vitimas seus empregados, no desempenho dos
servigos ou em conexao com eles, ainda que ocorridos fora de suas dependencias ou nas
dependencias do BRB;
XXXV.Manter em dia todos os direitos pecuniarios de seus empregados, tais como pagamento de horas
extras, indenizagoes e outras vantagens, de forma que os servigos a serem prestados nao sejam
prejudicados em fungao de reivindicagoes trabalhistas;
XXXVI. Manter em dia o pagamento de todos os tributes, encargos sociais, trabalhistas e da previdencia,
decorrentes da execugao do presente Contrato e cumprir as normas previstas na legislagao em
vigor quanto a seguranga, higiene e medicina do trabalho;
XXXVII. Indenizar e responder por todas as despesas que porventura venham a ser imputadas ao BRB,
em decorrencia dos servigos do objeto deste Contrato, por forga de sentenga judicial, relativas aos
empregados da CONTRATADA responsaveis pela execugao e pelo processamento das transagoes;

CO

XXXVIII. A CONTRATADA autoriza o BRB a efetuar a glosa de valores referentes a inadimplencia
financeira, de qualquer natureza, com o BRB;

O

o
d
o

Ci
O

XXXIX. Assumir a responsabilidade civil pelos riscos decorrentes dos servigos objeto deste Contrato,
responsabilizando-se por todos os danos materials, morals ou ffsicos que, em razao da execugao
dos servigos, venham a ser causados a clientes, a qualquer empregado, ao patrimonio ou direito do
BRB;
XL.

Indenizar o BRB por quaisquer prejuizos que suas falhas, agoes ertiXomissoes venham a causar ao/c
BRB ou aos seus prepostos, quando devidamente comprovados/em decorrencia da execugao dos°
/
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services objeto deste Contrato, de modo direto ou indireto, obrigando-se, ainda, a reatizar
novamente os servigos incorretamente executados, se for o caso, sem quaisquer onus para o BRB.
Na ocorrencia de qualquer um desses fatos, fica o BRB autorizado, desde ja, a glosar dos creditos
decorrentes do contrato ou debitar diretamente na conta corrente da Contratada, ate o valor dos
prejuizos causados, nao eximindo a CONTRATADA das sangoes previstas neste Contrato e em lei,
ate a completa indenizagao dos danos;
XLI.

Responsabilizar-se por qualquer onus decorrente de possivel chamamento do BRB em juizo, como
litisconsorte, em agio trabalhista ou de reparagao civil em decorrencia da execugao dos servigos,
ficando o BRB autorizado a glosar nas faturas as importancias quando estiver constituido o debito
em desfavor do BRB, em razao de decisao judicial, e desde que comprovado, por meio de devido
processo legal, que o dano ocorreu por inadimplencia da CONTRATADA. A inadimplencia com
referencia aos encargos estabelecidos neste subitem nao transfere ao BRB a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;

XLII. Permitir a divulgagao no site www.brb.com.br ou em outros meios de comunicagao, da existencia
da parceria e sua condigao de Correspondente no Pals, bem como a divulgagao do enderego da sua
unidade;
XLIII. No caso de necessidade de representagao da CONTRATADA por procurador(es), mediante previa
autorizagao do BRB, este(s) estara(ao) sujeito(s) a avaliagao do seu cadastre complete e
atualizado e dever(ao) apresentar os mesmos documentos exigidos aos socios, bem como, se
sujeitara(ao) as regras e impedimentos previstos no item 4 do edital de Credenciamento;
XLIV. Ficar atenta ao piano de controle de qualidade do atendimento, estabelecido pelo Banco, e das
medidas administrativas nele previstas. O piano de controle levara em conta, entre outros fatores,
as demandas e reclamagoes de clientes e usuarios;
XLV. Usar o cracha, expondo ao cliente ou usuario, de forma visivel, a denominagao do contratado, o
nome da pessoa e seu numero de registro no Cadastre de Pessoas Fisicas (CPF);
XLVI. Manter cadastre dos integrantes da equipe permanentemente atualizado, junto ao BRB, com
acesso a consulta pelo BRB a qualquer tempo.
Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se, ainda, a observar, em relagao aos servigos que
executar com base neste Contrato, as normas editadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive quanto a
prevengao e a lavagem de dinheiro e ao combate a corrupgao.
Paragrafo Segundo: A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expenses, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou de materials empregados, e respondera por danos causados
diretamente a terceiros ou ao BRB, independentemente da comprovagao de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: O BRB obriga-se a:
I.

Orientar a CONTRATADA, de forma a garantir a conformidade dos procedimentos adotados com as
instrugoes contidas nos normativos operacionais, na forma e prazo por eles definidos;

II.

Promover o treinamento tecnico e operacional dos empregados da CONTRATADA que atuarao na
execugao dos servigos contratados;

III.

Manter seguras e mtegras as mensagens eletronicas enviadas, em seu ambiente operacional, ate o
momento da confirmagao de entrega a CONTRATADA, bem como as recebidas da CONTRATADA, a
partir da confirmagao do seu recebimento;

IV.

Manter os equipamentos e sistemas de acesso e comunicagao de dados em pleno e satisfatorio
funcionamento, de modo a assegurar niveis aceitaveis de desempenho e disponibilidade;

V.

Dar ciencia a CONTRATADA a respeito de qualquer anormalidade verificada na execugao dOi
Contrato.
/ \
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- DAS GARANTIAS CLAUSULA DECIMA SEXTA: Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
I - Caugao em dinheiro;
II - Seguro-garantia;
III - Fianga bancaria.
Paragrafo Primeiro: A garantia prevista no inciso I sera aplicada em Certificado de Deposito Bancario CDB e correspondera a 5% (cinco por cento) do valor contratual, devendo ser atualizada
monetariamente, de modo que o resgate somente ocorrera apos o termino da vigencia do contrato.
Paragrafo Segundo: A garantia a que se refere o caput deste artigo nao excedera a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condigoes daquele.
Paragrafo Terceiro: A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos 90 dias do fim
da vigencia contratual, ou, em caso de rescisao, da data da publicagao no Diario Oficial do Distrito
Federal.
Paragrafo Quarto: A devolugao da garantia, observado o prazo do paragrafo anterior, esta condicionada
a retirada das placas, leiaute, cartazes e qualquer outra pega publicitaria ou informativa que contenha a
marca BRB, bem como a devolugao do bagago, das maquinas e equipamentos do Banco, e quitagao das
obrigagoes entre as partes.

- DA PUBLICIDADE CLAUSULA DECIMA SETIMA: Os produtos/servigos desenvolvidos pelo BRB, pelas suas empresas
coligadas, ou em conjunto com outros parceiros comerciais serao prestados e comercializados pela
CONTRATADA, sob a marca do BRB, de suas empresas coligadas e de seus parceiros comerciais.
Paragrafo Primeiro: E vedada a comercializagao e a divulgagao pela CONTRATADA, em sua unidade, de
quaisquer atividades, produtos ou servigos similares ou correlates aos contratados neste Instrumento,
sem que haja autorizagao do BRB, sob pena de rescisao e aplicagao das penalidades cabiveis.
Paragrafo Segundo: E vedado a CONTRATADA o uso e a divulgagao da marca Conveniencia BRB sem
que seja autorizado pelo BRB, sob pena de rescisao e aplicagao das penalidades previstas neste contrato.
As partes definirao em documentagao propria as condigoes relatives ao uso e a divulgagao da marca
Conveniencia BRB, da propaganda e da publicidade referentes ao objeto deste Contrato.
Paragrafo Terceiro: E expressamente proibida a fixagao, nas instalagoes do Conveniencia BRB, de
qualquer tipo de placa, cartaz, aviso, folder, panfleto, adesivo e de qualquer outra forma de comunicagao
visual ou auditiva (midia) que nao guarde(m) relagao com o objeto deste Contrato e que nao tenha sido
autorizada pelo BRB.
- DA RESCISAO CLAUSULA DECIMA OITAVA: Constituem motivos para rescisao unilateral do Contrato, por parte do
BRB, os seguintes:
<o
O

o
d
o

I.

Inadimplencia fiscal ou financeira;

II.

0 nao cumprimento de Clausulas contratuais, especificagoes ou prazos;

III.

O cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagoes ou prazos;

IV.

A lentidao do seu cumprimento, levando o BRB a comprovar
prestagao do servigo, nos prazos estipulados;
>
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impossibilidade da conclusao
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V.

O atraso injustificado no inicio da prestagao do servigo;

VI.

A paralisagao da prestagao do servigo, sem justa causa e previa comunicagao ao BRB;

VII.

A subcontratagao total ou partial do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessao
ou transferencia, total ou partial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas no
edital e no contrato, sem previa anuencia do BRB;

VIII. 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;
IX.

O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, devidamente notificadas pelo BRB;

X.

A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;

XI.

A dissolugao da sociedade;

XII.

A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique
a execugao do contrato ou que tenha ocorrido sem a anuencia do BRB;

XIII. Razoes de interesse administrative do BRB;
XIV.

A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao
do Contrato;

XV.

Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal.

Paragrafo unico: A rescisao do Contrato, efetivada pelo BRB, com base nesta Clausula, acarreta as
seguintes consequencias, sem prejuizo da aplicagao das sangoes previstas neste Contrato e na lei:
a) assungao imediata dos servigos objeto deste Contrato, no estado e local em que se encontrem, por
ato proprio do BRB;
b) ocupagao e utilizagao do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugao do Contrato, necessaries a sua continuidade;
c) execugao imediata da Garantia Contratual, para ressarcimento do BRB, e dos valores das multas e
indenizagoes a ele devidos;
d) retengao De pagamentos devidos decorrentes deste Contrato, ate o limite dos prejuizos causados ao
BRB.
CLAUSULA DECIMA NONA: A rescisao do Contrato podera ser consensual, reduzida a termo no
presente processo, desde que haja conveniencia para o BRB.
Paragrafo Unico: A rescisao administrative ou consensual devera ser precedida de parecer da
Superintendencia responsavel pelos Correspondentes no Pais, aprovado pela Autoridade Competente.
CLAUSULA VIGESIMA: A rescisao do Contrato podera dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da
legislagao ou, a qualquer tempo, se houver modificagao normative de relevante impacto ou alteragao das
condigoes iniciais da prestagao dos servigos.

d

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XIII e XIV da
Clausula Decima Oitava, sem que haja culpa da CONTRATADA, o BRB promovera os pagamentos devidos
pela execugao do Contrato ate a data da rescisao.

O

d
o

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos
autos do processo de contratagao, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

Q

O

5

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Em qualquer hipotese de rescisa' 'tip Contrato entre as partes, o
BRB nao se responsabilizara por quaisquer valores pagos pela C NTRATADA, como gastos com/j^fwJ^
instalagoes, custos operacionais, marketing, propaganda e outros.
(
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: A subtra^ao, o extravio e o descaminho de valores e documentos
decorrentes da inobservancia de qualquer clausula deste Instrumento, alem de ensejar a rescisao
imediata do presente Contrato, sujeita a CONTRATADA ao pagamento de todo e qualquer prejuizo
causado ao BRB ou a terceiros, com a aplicagao de multas e penalidades cabiveis, sem prejuizo de
representagao a autoridade competente para apuragao das responsabilidades dveis e criminals.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: Ocorrendo a rescisao do Contrato em qualquer uma das hipoteses
previstas neste Contrato, cabe ao BRB definir a data de encerramento das atividades, data em que serao
bloqueados todos os acessos aos sistemas operacionais, ressalvado o direito de o BRB poder cobrar, a
qualquer tempo, eventuais debitos que vierem a ser apurados.
- DAS PENALIDADES CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, o BRB, que se reserva o
direito de poder optar pela rescisao unilateral deste Contrato, aplicara a CONTRATADA, garantida a previa
defesa, as seguintes penalidades:

I.

Advertencia;

II.

Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total pago a CONTRATADA, pela prestagao dos
servigos, no mes anterior ao da ocorrencia;

III.

Suspensao temporaria de participagao em licitagao e
Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

impedimento

de

contratar com

a

Paragrafo Primeiro: Ocorrendo o descumprimento dos prazos, na forma estabelecida neste Contrato,
para o recolhimento ao Ponto de Atendimento Centralizador do BRB, independentemente de justificativa,
a CONTRATADA ficara sujeita a:
I. quanto ao recolhimento do numerario e de cheques:
a) pagamento de juros de 1% (urn por cento) ao mes, incidente a partir do dia seguinte ao da prestagao
do servigo, sobre o valor retido pela CONTRATADA;
b) pagamento de multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, aplicavel a partir do dia seguinte ao
da prestagao do servigo, sobre o valor retido pela CONTRATADA.
II. quanto ao recolhimento de documentos fisicos (bagago): pagamento de multa de R$ 30,00 (trinta
reais) por documento nao enviado ou nao localizado quando solicitado pelo BRB.
Paragrafo Segundo: 0 BRB, a seu criterio, aplicara as penalidades previstas nesta Clausula a
CONTRATADA que nao observar o piano de controle de qualidade do atendimento e dos servigos.
Paragrafo Terceiro: As penalidades previstas nesta Clausula poderao ser aplicadas individualmente ou
cumulativamente, a criterio do BRB.
Paragrafo Quarto: As multas e penalidades pecuniarias aplicadas serao descontadas dos pagamentos
devidos pelo BRB, por meio de glosa, ou debitadas diretamente na conta de deposit© a vista da
CONTRATADA.

<o
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Paragrafo Quinto: Inexistindo pagamento devido pelo BRB a CONTRATADA ou sendo este insuficiente
ou, ainda, se nao houver saldo em sua conta de deposit© a vista que suporte o debito, ou se a aplicagao
em CDB, a tftulo de Garantia, for insuficiente, a CONTRATADA obriga-se a efetuar o pagamento devido ao
BRB, no prazo maximo de tres dias corridos, contados da data da comunicagao da confirmagao da multa
ou penalidade pecuniaria.
Paragrafo Sexto: Caso o pagamento devido nao seja realizado no prazo e condigoes definidos nesta
Clausula, a cobranga podera ser efetuada por meio judicial, promovendo-se o imediato fechamento da
Unidade da CONTRATADA e a rescisao do Contrato de Prestagao de Se/Vfgos de Correspondente no Pal^
firmado entre as partes.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: Considera-se falta grave, passive! de aplicagao de todas as sangdes
previstas neste Contrato e da imediata rescisao do instrumento contratual, o forjamento de situagoes
desconfortaveis aos clientes da Unidade de Correspondente no Pais - Conveniencia BRB, bem como a
imagem do BRB, tais como:
a) nao-cumprimento do horario corrido de atendimento diario estipulado no inciso XIV da Clausula
Decima Quanta deste Contrato;
b) alegagoes falsas que visem o nao-atendimento a clientela;
c) desrespeito ou maus tratos aos clientes da Unidade de Correspondente no Pais - Conveniencia BRB;
d) fraudes de qualquer natureza, inclusive, na realizagao de estornos de autenticagoes.

- DA VIGENCIA CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: 0 presente contrato tem vigencia de trinta (30) meses, a partir de
18/12/19, independentemente da implantagao da Unidade de Correspondente no Pais BRB nas
dependencias da CONTRATADA ou da fase de testes e ajustes operacionais. A criterio, unico e exclusive
do BRB, e havendo interesse da CONTRATADA, o contrato podera ser prorrogado por mais trinta (30)
meses, ate o limite legal de sessenta (60) meses.

- DAS DISPOSICOES GERAIS CLAUSULA VIGESIMA NONA: 0 BRB devera acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos objeto
deste contrato, devendo a CONTRATADA permitir ao BRB, por seus prepostos, o acesso as suas
dependencias e aos processes correspondentes.
Pardgrafo Primeiro: Cabe ao BRB definir a periodicidade e os procedimentos de auditoria financeira e
operacional, quanto aos servigos objeto deste Contrato, por ele executadas.
Paragrafo Segundo: As solicitagoes, reclamagoes, exigencies ou observagoes relacionadas com a
execugao dos servigos, feitas por ocasiao da fiscalizagao, serao apresentadas por escrito.
Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a conceder o integral e irrestrito acesso do Banco
Central do Brasil, por intermedio do BRB, a todas as informagoes, dados e documentos relatives a
CONTRATADA e aos servigos por ela prestados.
Paragrafo Quarto: A CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento de que a realizagao, por sua
propria conta, das operagoes consideradas privativas das instituigoes financeiras ou de outras operagoes
vedadas pela legislagao vigente sujeita o infrator as penalidades previstas na Lei n° 7.492, de 16 de
junho de 1986.
CLAUSULA TRIGESIMA: 0 BRB, para celebragao, manutengao ou renovagao do Contrato, verificara a
existencia de fatos que, a seu criterio, desabonem a CONTRATADA ou seus administradores,
estabelecendo medidas de carater preventive e corretivo a serem adotadas na hipotese de constatagao, a
qualquer tempo, desses fatos, abrangendo, inclusive, a suspensao do atendimento prestado ao publico e
o encerramento do contrato.

<o

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: As partes contratantes sao consideradas independentes e nada no
presente Contrato criara qualquer outro vinculo entre elas, seja pelo aspect© empregaticio,
previdenciario, ou ainda, por outros aspectos, como comercial e societario, respondendo exclusivamente
a CONTRATADA por toda e qualquer agao trabalhista ou indenizavel por seus empregados contratados.

eg

d
o
d
o

Q

O
§

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: Qualquer alteragao das disposigoes deste Contrato, definidas em
clausulas precedentes, excetuada a Tabela de Remuneragao, serao formalizadas mediante Termo Aditivo.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA: A presente contratagao decorre da pre-qualificagao da
CONTRATADA para a execugao dos servigos, objeto do presente Contrato, por meio do Credenciamento
BRB n° 002/2018, conforme decisao da Comissao de Jtffg^mento Cadastral do BRB, lavrado em Termo de
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Julgamento datado de 23/10/2018 e 30/10/2018, devidamente homotogado pela autoridade competente,
em 07/12/2018.
CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrao com base no
Orgamento de Investimentos e Dispendios, Natureza 4 - dispendio das estatais, e Fonte 1 - geragao
propria.
CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera
oferecer, aceitar, comprometer-se a dar ou aceitar, por contra propria quanto atraves de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens ou beneficios de qualquer especie que
constituam pratica ilegal, ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma que nao relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
Paragrafo Primeiro: 0 BRB possui em seu portal na internet (www.brb.com.bh um canal de acesso
para recebimento de indicios relatives a corrupgao.
Paragrafo Segundo: Flea sugerido a CONTRATADA que possua programa de integridade, para auxilio na
prevengao e combate a corrupgao, em conformidade com a Controladoria Geral da Uniao - CGU.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Brasilia/DF para dirimir as duvidas oriundas do
presente contrato, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA: Para os efeitos fiscais e de direto, as partes dao ao presente
instrumento o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reals).
E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual
teor, na presenga das testemunhas abaixo.
Brasilia,

o k ajoi\.

Pelo BRB:
DARIO 'OSjMALDO GAkCIA JUNIOR

Pela CONTRATADA:

AN'lt&NI&'jOVINritNO PACIFICO

Data de pubiicagao:

7/0/
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