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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NO PAÍS 
 
Pelo presente Instrumento Particular, em que são partes (conjuntamente denominadas como “Partes”, 
e, individualmente como “Parte”): (a) AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, situado 
na Avenida Nossa Senhora da Penha, n.º 2796, conjunto 1401, Bairro Santa Luiza, Vitória – ES, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 23.862.762/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE; e(b) A EMPRESA, 
doravante denominada “CONTRATADA”, indicada e qualificada no documento denominado Termo de 
Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País (“Termo de Adesão”), o qual 
assina para aderir ao presente Contrato. 
Resolvem as Partes por seus representantes legais, em conformidade com seus atos constitutivos, 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País (“Contrato”), que se 
regerá pelas cláusulas e condições a seguir expostas, mediante a assinatura do respectivo Termo de 
Adesão. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Contrato o estabelecimento dos termos e condições pelas quais a 
CONTRATADA prestará os serviços de correspondente no País ao CONTRATANTE, observadas as diretrizes 
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e Banco Central do Brasil (“BCB”).  
1.2. O presente Contrato regerá as condições gerais do relacionamento entre as Partes e, o Termo de 
Adesão indicará a modalidade de serviço estipulada no item 2.1, o respectivo preço, os locais de execução 
dos serviços e demais condições comerciais.  
CLÁUSULA SEGUNDA - SERVIÇOS 
2.1. A CONTRATADA poderá prestar ao CONTRATANTE os serviços de correspondente no País, exercendo 
as seguintes atividades: 
a) recepção e encaminhamento de propostas visando a realização de operações de crédito;  
b) execução ativa e passiva de determinações do CONTRATANTE por solicitação de clientes do 
CONTRATANTE; 
c) prestação de serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de documentação, bem 
como controle e processamento de dados. 
2.2. O CONTRATANTE comunicará o Banco Central (“BACEN”) sobre o início, atualizações e o 
encerramento dos serviços objeto deste Contrato, discriminando os serviços contratados. 
2.3. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATADA indicada no Termo de Adesão. 
2.3.1. A inclusão ou a exclusão de dependências da CONTRATADA indicadas no Termo de Adesão será 
feita mediante aviso prévio e expresso por uma das Partes e somente produzirá efeito depois da 
formalização do respectivo Termo de Adesão.  
2.3.2. O CONTRATANTE fica desobrigado do pagamento de serviços prestados por dependências da 
CONTRATADA não relacionadas no Termo de Adesão. 
CLÁUSULA TERCEIRA - INFRAESTRUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
3.1. A CONTRATADA proverá toda a infraestrutura operacional necessária à execução dos serviços objeto 
deste Contrato, relacionada às instalações físicas e móveis, correndo por sua conta exclusiva, o 
pagamento das respectivas despesas, inclusive das contas relativas ao seu consumo de de água, telefone, 
energia elétrica, impostos, locação, entre outros, além dos demais custos e despesas que sejam 
necessários para a prestação dos serviços. Será também de responsabilidade da CONTRATADA, o controle 
de estoque dos materiais necessários para a boa execução dos serviços contratados. 
3.2. Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE poderá fornecer à CONTRATADA, em regime de 
comodato, os equipamentos (“Equipamentos”) que serão utilizados pela CONTRATADA exclusivamente 
para o processamento dos serviços de correspondente no País prestados ao CONTRATANTE. A 
CONTRATADA deverá observar o seguinte em relação aos Equipamentos: 
3.2.1. Deverão ser utilizados exclusivamente pela CONTRATADA, não sendo permitida a locação, cessão, 
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empréstimo ou mesmo a reprodução ou cópia do seu conteúdo, programas e/ou softwares sem a prévia 
e expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do Contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade legal da CONTRATADA, inclusive pela indenização ao CONTRATANTE por 
eventuais perdas e danos experimentados; e 
3.3. A utilização pela CONTRATADA dos Equipamentos na prestação de serviços de qualquer natureza 
para quaisquer outras instituições financeiras, implicará em rescisão imediata deste Contrato por culpa 
da CONTRATADA, com a aplicação de multa pecuniária em favor do CONTRATANTE no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada dependência da CONTRATADA, constante no Termo de Adesão 
ou de seus eventuais Aditivos, valor este que se mostrará líquido, certo e exigível na data da efetiva 
rescisão do presente Contrato. 
3.4. A CONTRATADA reconhece neste ato que para a prestação de serviços deverá disponibilizar linha 
telefônica e acesso à internet e suportará isoladamente os custos mensais dessa linha telefônica e do 
acesso à internet.  
3.5. Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, por intermédio de seus empregados, a 
qual deverá manter relação formalizada mediante vínculo empregatício com as pessoas naturais 
integrantes de sua equipe, envolvidas no atendimento a clientes e usuários do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. Sem prejuízo de outras obrigações decorrentes deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 
4.1.1. Executar os serviços contratados de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Adesão, 
durante o mesmo horário de execução de sua atividade principal, para atendimento ao público, salvo 
expressa autorização em contrário por parte do CONTRATANTE, utilizando-se exclusivamente de tabelas 
definidas pelo CONTRATANTE, inclusive na proposição ou aplicação de tarifas, taxas de juros, taxas de 
câmbio, cálculo de Custo Efetivo Total (CET) e quaisquer quantias auferidas ou devidas pelo cliente, 
inerentes aos produtos e serviços de fornecimento do CONTRATANTE; 
4.1.2. Dar ciência de imediato ao CONTRATANTE a respeito de qualquer anormalidade verificada na 
execução dos serviços objeto deste Contrato; 
4.1.3. Prestar todos os esclarecimentos sobre fatos relacionados aos serviços objeto deste Contrato que 
forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
4.1.4. Fornecer todos os esclarecimentos solicitados pelos clientes sobre os produtos e serviços do 
CONTRATANTE, ofertados nas dependências da CONTRATADA; 
4.1.5. Responsabilizar-se, em seu ambiente operacional, pela segurança e integridade dos documentos e 
das mensagens eletrônicas enviadas ao CONTRATANTE, e das mensagens recebidas, a partir da 
confirmação de recebimento pelo CONTRATANTE; 
4.1.6. Responsabilizar-se pelos Equipamentos recebidos para execução dos serviços, por quaisquer danos 
oriundos de mau uso, vandalismo, fraude, roubo, furto, ou qualquer outra razão que não seja o desgaste 
natural do Equipamento, respondendo ao CONTRATANTE por eventuais perdas e danos pela 
inobservância do aqui disposto; 
4.1.7. Conservar sempre em perfeitas condições os Equipamentos cedidos em comodato pelo 
CONTRATANTE, mantendo-os às suas expensas, independentemente de prévia notificação ou 
interpelação. Não obstante, na hipótese de perda ou de dano total ou parcial dos Equipamentos, a 
CONTRATADA será responsável pela devida reparação ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis contados da data do evento, no montante correspondente ao valor dos Equipamentos, observando 
seu valor de mercado à época do pagamento; 
4.1.8. Não efetuar qualquer tipo de alteração ou manutenção nas configurações dos Equipamentos sem 
o conhecimento e permissão prévia e por escrito do CONTRATANTE; 
4.1.9. Encaminhar para o CONTRATANTE toda a documentação relativa as atividades desempenhadas, 
nos prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE.  
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4.1.10. Nos termos da Lei Complementar n.º 105, de 10 de janeiro de 2001, cujo teor declara ser de seu 
inteiro conhecimento, guardar o mais completo sigilo por si, por seus empregados ou prepostos, em 
relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que por 
qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou ter acesso, em razão dos serviços a serem 
prestados, ficando na forma da lei responsável pelas consequências da sua divulgação indevida e/ou 
descuidada ou de sua incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos e outros 
prejuízos a que der causa; 
4.1.11. Cientificar expressamente seus empregados e prepostos sobre o caráter sigiloso e confidencial das 
informações que tiverem acesso e documentos manuseados na execução dos serviços objeto deste 
Contrato, tomando todas as medidas necessárias para que o conteúdo de tais documentos e demais 
informações não seja transmitido, de forma verbal ou escrita, a terceiros; 
4.1.12. Permitir o treinamento operacional para todos os seus empregados envolvidos na prestação dos 
serviços contratados, mantendo-os constantemente atualizados; 
4.1.13. Prestar à equipe do CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento da implantação dos 
serviços, todos os esclarecimentos necessários; 
4.1.14. Informar ao CONTRATANTE, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, qualquer mudança 
de endereço de suas dependências, para que o CONTRATANTE adote as providências cabíveis na 
hipótese; 
4.1.14.1. Havendo a deliberação de encerramento de qualquer dependência, a CONTRATADA deverá 
comunicar o CONTRATANTE com 60 (sessenta) dias de antecedência da data estipulada para o 
encerramento, sob pena de o Contrato ser rescindido automaticamente, sem prévia comunicação, pelo 
CONTRATANTE; 
4.1.15. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e qualquer outra oriunda, derivada ou conexa com 
os contratos de trabalho de seus empregados, responsáveis pela execução dos serviços objeto deste 
Contrato, ou em conexão com eles, obrigando-se a declarar de ofício, em qualquer instância, 
administrativa ou judicial, sua exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários e respectivos 
encargos trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciários, que vierem a ser reivindicados, inclusive através 
do Poder Judiciário; 
4.1.16. Indenizar e/ou responder por todas as despesas, encargos ou custos que porventura venham a  
ser imputados ao CONTRATANTE por força de decisão judicial, relativa aos seus empregados responsáveis 
pela execução dos serviços objeto deste Contrato, ou em conexão com eles; 
4.1.17 Informar imediatamente ao CONTRATANTE o recebimento de ofício ou ordem expedida por 
autoridade competente, para cumprimento de determinações judiciais ou administrativas, ou qualquer 
outro documento que traga menção de procedimento irregular de operações realizadas em nome do 
CONTRATANTE, para que este possa adotar as providências necessárias, em tempo hábil; 
4.1.18. Prestar os serviços objeto deste Contrato, com rigorosa observância das normas técnicas e de 
segurança relacionadas com o trabalho a ser executado, respondendo perante o CONTRATANTE, de modo 
amplo e integral, por quaisquer perdas e danos, morais e/ou patrimoniais, que vierem a ser imputados ao 
CONTRATANTE ou terceiros, que decorram da culpa da CONTRATADA, de seus empregados e/ou 
prepostos; 
4.1.19. Responder pelo pagamento dos custos ou despesas com locomoção, alimentação, pernoite e 
transporte de seus funcionários, quando da execução dos serviços ou na hipótese de indicação dos 
mesmos para participar de treinamento técnico e operacional ministrados pelo CONTRATANTE; 
4.1.20. Permitir o acompanhamento, por agentes de inspeção indicados pelo CONTRATANTE, de todos os 
serviços prestados em razão deste Contrato, tendo por base a legislação vigente; 
4.1.21. Adotar todas as providências e cumprir com as obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas seus empregados no 
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desempenho dos serviços objeto deste Contrato, ou em conexão com eles, ainda que ocorridas nas 
dependências do CONTRATANTE; 
4.1.22. Observar com rigor os prazos estipulados neste Contrato e no termo de Adesão;  
4.1.23. Comercializar em suas dependências incluídas no Termo de Adesão, desde que avençado entre as 
Partes, todos os produtos ou serviços que forem disponibilizados pelo CONTRATANTE;  
4.1.24. Facultar ao CONTRATANTE, desde que previamente por este comunicado, a colocação, nas 
dependências da CONTRATADA, de pessoas de sua indicação, que divulgarão os detalhes dos produtos 
ou serviços disponibilizados, facilitando e estimulando a venda dos mesmos; 
4.1.25. Estender aos usuários dos serviços de correspondente no País, no âmbito das suas dependências, 
as mesmas medidas de segurança quanto à proteção física e patrimonial que são proporcionadas aos seus 
clientes; 
4.1.26. Estar em ordem com toda a documentação exigida pela legislação aplicável e pelos órgãos públicos 
para o regular funcionamento das dependências que estejam no âmbito deste Contrato, assim como 
todos os encargos tributários e fiscais correspondentes, devendo arcar com qualquer prejuízo que o 
CONTRATANTE venha a sofrer em razão do descumprimento desta obrigação pela CONTRATADA; 
4.1.27. Salvaguardar uma cópia deste Contrato, do Termo de Adesão, dos eventuais Aditivos e mantê-las 
em cada dependência que esteja no âmbito deste Contrato, a fim de que possa ser apresentado à 
autoridade competente, quando solicitado; e 
4.1.28. Permitir o acesso do BACEN a este Contrato, ao Termo de Adesão, aos eventuais Aditivos, à 
documentação e informações referentes aos produtos e serviços fornecidos, bem como às dependências 
da CONTRATADA e respectiva documentação relativa aos seus atos constitutivos, registros, cadastros e 
licenças requeridos pela legislação. 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a observar e a cumprir, na execução dos serviços objeto deste Contrato, 
as normas editadas pelo CMN e/ou pelo BACEN, inclusive a legislação que disciplina a Prevenção e 
Combate aos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direito e Valores ("Lavagem de Dinheiro”). 
4.2. Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATADA compromete-se, na hipótese de transferência, 
por qualquer motivo (venda, fusão, incorporação, cisão etc.) das suas dependências, a comunicar o 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da efetivação do negócio, e a fazer 
constar do documento de transferência a existência deste Contrato e a garantia de seu sucessor em 
respeitá-lo na íntegra, até que o CONTRATANTE venha a se manifestar sobre a continuidade deste 
Contrato, em face da substituição ocorrida. 
4.3. Para esclarecimento e divulgação ao público, a CONTRATADA deverá afixar, nos locais onde seja 
prestado atendimento aos clientes e usuários, painéis visíveis ao público, a serem fornecidos pelo 
CONTRATANTE, contendo: (I) a informação de que a CONTRATADA é uma prestadora de serviços do 
CONTRATANTE, bem como a descrição dos produtos e serviços oferecidos e os telefones dos serviços de 
atendimento e ouvidoria do CONTRATANTE; e (II) a tabela de tarifas praticada pelo CONTRATANTE. 
4.4. A CONTRATADA fornecerá os profissionais necessários e especializados, pertencentes ao seu quadro 
de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, à realização dos serviços aqui 
contratados, correndo por sua conta exclusiva, os encargos trabalhistas, tais como, porém não se 
limitando, o pagamento do salário, seguro de vida, indenização por acidente do trabalho, aviso prévio, 
13° salário, férias, bem como os encargos previdenciários e sociais, inclusive aqueles objeto de exigências 
de órgãos públicos. 
4.5. A CONTRATADA reconhece a inexistência de qualquer vinculação empregatícia entre os seus 
empregados/prepostos envolvidos na contratação e o CONTRATANTE, e por consequência, assume 
pronta e integralmente a responsabilidade e os ônus decorrentes de toda e qualquer eventual reclamação 
trabalhista que vier a ser proposta contra o CONTRATANTE, sem se limitar a eventual condenação, em 
função do objeto do Contrato ou seus eventuais Aditivos, mesmo que houver legislação, jurisprudência 
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e/ou outra qualquer circunstância de caráter judicial ou extrajudicial que possa provocar interpretação 
diferente. 
4.6. Na hipótese de advir, em face do CONTRATANTE, outros tipos de demanda judicial ou extrajudicial 
ajuizada pelos empregados/prepostos da CONTRATADA envolvidos na contratação, esta assumirá pronta 
e integralmente toda a responsabilidade e os ônus decorrentes, sem se limitar a eventual condenação, 
custas, despesas, honorários advocatícios contratados e de sucumbência.  
4.7. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se, neste ato, a apresentar cópia 
simples da Certidão Negativa de Débito vigente, referente às contribuições previdenciárias.  
4.8. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se, neste ato, a apresentar cópia 
simples do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF/FGTS) vigente, bem como demais documentos que 
comprovem a regularidade perante seus funcionários e perante os órgãos públicos.   
4.9. A CONTRATADA obriga-se a apresentar ao CONTRATANTE, até a data da assinatura do Termo de 
Adesão a este Contrato, cópia autenticada: (I) do Contrato/Estatuto Social vigente; (II) das alterações 
societárias que eventualmente não tenham sido consolidadas no Contrato/Estatuto Social vigente; (III) da 
ata de eleição da Diretoria; e (IV) qualquer outro documento, tais como, procuração, ata de eleição do 
Conselho de Administração e/ou ata de reunião do Conselho de Administração, que se fizerem 
necessários para a comprovação da representação da CONTRATADA e para comprovação da autorização 
para a CONTRATADA celebrar o Termo de Adesão a este Contrato, se for o caso, devidamente registrados 
na Junta Comercial.  
4.10. Caso a CONTRATADA realize qualquer tipo de alteração societária durante a vigência deste Contrato, 
a CONTRATADA se compromete a entregar cópia autenticada do respectivo documento de alteração ao 
CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias contados da data do registro da respectiva alteração societária no 
órgão competente. 
4.11. A CONTRATADA e seus administradores declaram ter ciência de que, para a celebração, manutenção 
ou eventual renovação deste Contrato, o CONTRATANTE deve verificar a existência de fatos que, a seu 
exclusivo critério, desabonem a CONTRATADA ou seus administradores, bem como declaram ter ciência 
de que o CONTRATANTE e o BACEN podem adotar medidas de caráter preventivo e corretivo na hipótese 
de constatação, a qualquer tempo, desses fatos, abrangendo, inclusive, a suspensão do atendimento 
prestado ao público e o encerramento deste Contrato. 
4.12. É vedado à CONTRATADA: 
4.12.1. A qualquer título, cobrar por iniciativa própria qualquer valor relacionado com os produtos e 
serviços de fornecimento do CONTRATANTE; 
4.12.2. Substabelecer, subcontratar, ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e 
obrigações estipulados neste Contrato sem: (I) a anuência expressa do CONTRATANTE; e (II) o 
atendimento das condições que venham a ser estipuladas pela CONTRATANTE para tanto; 
4.12.3. Efetuar adiantamento por conta de recursos a serem liberados pelo CONTRATANTE; 
4.12.4. Emitir, a seu favor, carnês ou títulos relativos às operações por ela intermediadas; 
4.12.5. Prestar qualquer tipo de garantia, inclusive coobrigação, nas operações a que se refere este 
Contrato; e 
4.12.6. Utilizar-se de instalações cuja configuração arquitetônica, logomarca e placas indicativas sejam 
similares às adotadas pelo CONTRATANTE. 
4.13. A CONTRATADA, na forma aqui representada, declara: 
4.13.1. Estar ciente das disposições do Código de Ética do CONTRATANTE, cujos exemplares lhe serão 
entregues na data de assinatura do Termo de Adesão, comprometendo-se em cumpri-los e fazê-los 
cumprir por seus empregados ou prepostos; 
4.13.2. Ter pleno conhecimento de que a realização, por sua própria conta ou por seus 
empregados/prepostos, das operações consideradas privativas das instituições financeiras ou de outras 
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operações vedadas pela legislação vigente sujeita o infrator às penalidades previstas nas Leis n.ºs 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964 e 7.492, de 16 de junho de 1986; e 
4.14. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das normas do CMN e do BCB que regem a 
atividade de correspondente no País, bem como declara reconhecer que ainda que não estejam 
transcritas neste Contrato elas deverão ser observadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA. 
4.15. A CONTRATADA assume neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, total e integral 
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, pessoais, morais ou materiais, que vierem a ser sofridos 
pelo CONTRATANTE ou terceiros, em razão da não observância de quaisquer das disposições legais ou 
contratuais.  
4.16. No prazo definido nos normativos que regem a atividade de correspondente no país, a 
CONTRATADA se obriga a: 
4.16.1. Realizar o atendimento aos clientes e usuários relativo a demandas envolvendo esclarecimentos, 
obtenção de documentos, reclamações e outros referentes aos produtos e serviços fornecidos, as quais 
serão encaminhadas de imediato ao CONTRATANTE, quando não forem resolvidas pela CONTRATADA; e 
4.17. A CONTRATADA declara ciência de que, em atendimento aos normativos vigentes, o CONTRATANTE 
disponibilizará em seu site eletrônico, por telefone ou por outros meios que o BACEN e/ou o CMN venham 
a exigir, a sua identificação como empresa contratada para a prestação dos serviços objeto deste 
Contrato, composta dos seguintes dados: (I) razão social, nome fantasia se houver, endereço da sede e 
CNPJ/MF; (II) nome se houver, endereço e CNPJ/MF de suas dependências listadas no Termo de Adesão 
a este Contrato; e (III) as atividades exercidas pela CONTRATADA em cada uma de suas dependências. 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 
5.1.1. Responsabilizar-se perante terceiros, por serviços prestados pela CONTRATADA nos termos deste 
Contrato; 
5.1.2. Promover o treinamento técnico e operacional para a execução dos serviços pela CONTRATADA; 
5.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no Termo de Adesão e neste Contrato; 
5.1.4. Dar ciência imediata à CONTRATADA de qualquer anormalidade verificada na execução do 
Contrato; 
5.1.5. Disponibilizar equipe técnica de apoio para acompanhar e orientar a implantação dos serviços, 
cabendo-lhe examinar a qualidade dos trabalhos realizados e da documentação gerada; 
5.1.6. Prestar à equipe da CONTRATADA, responsável pelo acompanhamento da implantação, todos os 
esclarecimentos necessários; 
5.1.7. No prazo definido nos normativos que regem a atividade de correspondente no país, estabelecer, 
com relação à atuação da CONTRATADA, monitoria relativa ao atendimento levando em conta, entre 
outros fatores, as demandas e reclamações de clientes e usuários, com estabelecimento nesse plano das 
medidas administrativas a serem adotadas pela CONTRATANTE se verificadas irregularidades ou 
inobservância dos padrões estabelecidos, incluindo a possibilidade de suspensão do atendimento 
prestado ao público e o encerramento antecipado deste Contrato nos casos considerados graves pelo 
CONTRATANTE. 
5.2. A CONTRATADA e seus administradores declaram ter ciência de que o BACEN poderá estabelecer 
procedimentos a serem integrados aos controles efetuados pelo CONTRATANTE, bem como, alternativa 
e cumulativamente, poderá o BACEN: 
5.2.1. Determinar a adoção de controles e procedimentos adicionais, estabelecendo prazo para sua 
implementação, caso verifique a inadequação do controle que o CONTRATANTE exerça sobre a 
CONTRATADA; e 
5.2.2. Recomendar a suspensão do atendimento prestado ao público ou o encerramento deste Contrato.  
CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
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6.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, as 
importâncias que forem devidas de acordo com o volume e os preços estabelecidos no Termo de Adesão. 
6.2. A CONTRATADA emitirá faturas/recibos mensais relativos aos serviços prestados, que deverão ser 
pagas pelo CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data do seu recebimento no 
endereço indicado, sob protocolo, mediante depósito ou crédito na conta de depósito indicada no Termo 
de Adesão. O lançamento que o CONTRATANTE fará a crédito da CONTRATADA valerá como prova de 
pagamento e quitação dos serviços prestados. 
6.3. Caberá à CONTRATADA o controle das operações/transações diariamente realizadas nos termos e 
nas condições deste Contrato, o qual servirá de base para a emissão das faturas/recibos, que deverão ser 
enviadas para o CONTRATANTE, onde serão conferidas e, após validadas, pagas em conformidade com o 
disposto no item 6.2. A responsabilidade pela apresentação mensal das faturas será da CONTRATADA, 
não cabendo ao CONTRATANTE qualquer providência neste sentido. 
6.4. As faturas/recibos indicarão, entre outras informações, o período a que se referem os serviços 
prestados e a quantidade de operações/transações efetuadas. 
6.5. Sendo constatada qualquer divergência ou irregularidade na fatura/recibo enviada pela 
CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá devolvê-la para as devidas correções à CONTRATADA no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis contados da data do seu recebimento. Neste caso, o CONTRATANTE terá 
devolvido o prazo para pagamento previsto no item 6.2, que será contado da data da reapresentação da 
fatura/recibo. 
6.6. Caso o CONTRATANTE venha a ser responsabilizado em decorrência de faturamento efetuado pela 
CONTRATADA em desconformidade com os termos e as condições deste Contrato ou com a legislação 
aplicável, ficará a CONTRATADA obrigada a indenizar o CONTRATANTE por eventuais perdas e danos que 
vier a suportar. 
CLÁUSULA SETIMA – EXCLUSIVIDADE 
7.1. A CONTRATADA não se obriga a prestar os serviços previstos neste Contrato ao CONTRATANTE, em 
regime de exclusividade.  
CLÁUSULA OITAVA - PUBLICIDADE 
8.1. Todas as campanhas publicitárias e promocionais da CONTRATADA, envolvendo a prestação de 
serviços deste Contrato, somente poderão ser veiculadas mediante anuência expressa do CONTRATANTE.  
8.2. A CONTRATADA se obriga a expor, em locais de fácil visualização, os materiais promocionais e 
informativos disponibilizados pelo CONTRATANTE, divulgando o credenciamento da CONTRATADA na 
prestação dos 
referidos serviços. 
CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 
9.1. O presente Contrato vigorará a partir da data de sua celebração por prazo indeterminado, podendo, 
entretanto, ser resilido a qualquer tempo, por quaisquer das Partes, observadas as regras da Cláusula Dez. 
CLÁUSULA DEZ - RESPONSABILIDADE, RESILIÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1. O presente Contrato poderá ser resilido a qualquer tempo por iniciativa de quaisquer das Partes, 
sem direito a compensações ou indenizações, exceto nas hipóteses previstas no presente Contrato, 
mediante denúncia escrita com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência contados da data do 
recebimento do comunicado pela outra Parte, período em que as Partes deverão cumprir regularmente 
com as obrigações assumidas neste Contrato.  
10.2. Independente da iniciativa para a rescisão contratual, caberá a CONTRATADA prestar contas de 
todos os serviços que até então tenham sido executados, recebendo, em seguida, a importância a que 
eventualmente fizer “jus”, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido 
concluídos. 
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10.3. Na hipótese de rescisão/resilição deste Contrato, deverá a CONTRATADA devolver ao 
CONTRATANTE todos os Equipamentos, infraestrutura e os documentos que, eventualmente, se 
encontrarem em seu poder, em até 10 (dez) dias a contar da data efetiva rescisão/resilição, sob pena do 
pagamento de multa diária em favor do CONTRATANTE no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor 
este que será atualizado monetariamente desde a data de celebração deste Contrato até a data do efetivo 
pagamento, mediante a aplicação da Taxa SELIC ou, na hipótese de extinção desse índice, por qualquer 
outro que vier a substituí-lo. 
10.4. A infração de quaisquer das cláusulas ou condições aqui estipuladas, poderá ensejar imediata 
rescisão deste Contrato, independentemente de prévia comunicação ou intimação, respondendo ainda, 
a Parte infratora, pelas perdas e danos decorrentes. 
10.5.1. O não repasse total ou parcial dos documentos digitalizados, documentos originais, e informações 
nos prazos exigidos pelo CONTRATANTE ensejará, até a data do efetivo pagamento pela prestação de 
serviços, na consequente retenção do comissionamento ou qualquer outra forma de remuneração até a 
sua regular regularização. No caso do cancelamento de operações de crédito, realizadas por intermédio 
da CONTRATADA, consideradas fraudulentas, o prejuízo suportado pelo CONTRATANTE será descontado 
da remuneração devida para a CONTRATADA, bem como os valores devidos a título de condenações 
judiciais, multas administrativas, honorários advocatícios entre outros, decorrente da fraude.     
10.6. Poderá ainda ensejar, por livre e exclusivo critério do CONTRATANTE, a suspensão temporária ou a 
rescisão imediata deste Contrato, independentemente de qualquer notificação prévia, a incidência das 
seguintes hipóteses: 
10.6.1. Se a CONTRATADA falir, ingressar com pedido de recuperação judicial ou iniciar procedimentos 
de recuperação extrajudicial, tiver sua falência ou liquidação requerida, ou se o CONTRATANTE sofrer 
intervenção ou liquidação; 
10.6.2. Se for cassada a autorização para a execução dos serviços objeto do Contrato; 
10.6.3. Se quaisquer das Partes suspender as suas atividades, por período superior a 15 (quinze) dias;  
10.6.4. Se for constatado, pelo CONTRATANTE, junto ao Sistema de Informações de Créditos do BACEN 
ou em órgãos de restrição de crédito, qualquer informação desabonadora referente à CONTRATADA e/ou 
seus administradores ou a existência de situação que coloque em risco o cumprimento das obrigações 
assumidas neste Contrato; 
10.7. Em sendo detectado qualquer procedimento realizado pela CONTRATADA com má-fé, fraude ou 
dolo na realização das atividades, previstos neste Contrato, a CONTRATADA responderá pelos danos, 
diretos e indiretos, causados ao CONTRATANTE, ficando automaticamente, sem aviso prévio, rescindido 
este Contrato, sem prejuízo das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis. 
CLÁUSULA ONZE - DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. O CONTRATANTE poderá acompanhar a execução dos serviços objeto deste Contrato, cabendo à 
CONTRATADA permitir pleno e livre acesso para esta finalidade. 
11.2. As Partes obrigam-se a autorizar e a atender as fiscalizações que vierem a ser realizadas pelo BACEN, 
com o integral e irrestrito acesso, por intermédio do CONTRATANTE, a todas as informações, dados e 
documentos relativos à CONTRATADA, e aos serviços prestados. 
11.3. Os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato, ou de sua 
execução, constituem ônus de responsabilidade do Contribuinte, conforme definido na Lei tributária. 
11.4. A omissão ou tolerância das Partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e das condições 
deste Contrato, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo. 
11.5. O Termo de Adesão devidamente datado e assinado pela CONTRATADA integram este Contrato 
para todos os fins e efeitos de direito, como se nele estivessem transcritos. 
11.6. Com relação a qualquer quantia a ser paga pelo CONTRATANTE nos termos do presente Contrato, 
as Partes estabelecem de comum acordo que o CONTRATANTE poderá compensar, contra essa quantia, 
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qualquer importância que a CONTRATADA seja obrigada a pagar ao CONTRATANTE em decorrência de 
dívidas, inclusive, mas não se limitando, aos casos de condenação ou acordo judicial. 
11.7. As Partes são consideradas contratantes independentes e nada do presente Contrato criará 
qualquer outro vínculo entre ambas, seja pelo aspecto empregatício, seja por quaisquer outros aspectos, 
tais como agente comercial, sociedade subsidiária, representação legal ou associação de negócios. 
11.8. As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive perante seus fornecedores de bens e 
serviços, que: 
(a) Exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, e que detém as 
aprovações necessárias à celebração deste Contrato, e ao cumprimento das obrigações nele previstas; 
(b) Não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao 
escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas às disposições 
da Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos 
fornecedores de produtos e de serviços; 
(c) Não empregam menor até 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua 
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços 
perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a freqüência à escola e, ainda, em horário 
noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; 
(d) Não utilizam práticas de discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a 
sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, 
religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico; e 
(e) Comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e erradicar práticas 
danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à legislação vigente no que tange à 
Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e 
administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas Federal, Estaduais e 
Municipais. 
11.9. Cada uma das Partes garante à outra Parte que: (I) está investida de todos os poderes e autoridade 
para firmar e cumprir as obrigações aqui previstas e consumar as transações aqui contempladas; e (II) a 
assinatura e o cumprimento deste instrumento não resultam em violação de qualquer direito de terceiros, 
lei ou regulamento aplicável ou, ainda, violação, descumprimento ou inadimplemento de qualquer 
Contrato, instrumento ou documento do qual seja parte ou pelo qual tenha qualquer ou quaisquer de 
suas propriedades vinculadas e/ou afetadas, nem na necessidade de obter qualquer autorização nos 
termos de qualquer Contrato, instrumento ou documento do qual seja parte, ou pelo qual tenha qualquer 
ou quaisquer de suas propriedades vinculadas e/ou afetadas. 
CLÁUSULA DOZE – FORO 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Vitória – ES, para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Vitória – ES, .... de ...................... de ...........  
 
 
 

AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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