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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

 

Processo n.: 0046722-58.2020.8.24.0710
 

ADITIVO N. 1/2020.006

 

Sexto aditivo ao Contrato n. 1/2020, que entre si celebram o ESTADO
DE SANTA CATARINA, por intermédio do PODER JUDICIÁRIO, e a
empresa VALOREM MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO
LTDA.

 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, por

intermédio do PODER JUDICIÁRIO, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro,
Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o n. 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu diretor-
geral administrativo, Senhor ALEXSANDRO POSTALI, e a empresa VALOREM MEIOS
ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO LTDA., estabelecida na Rua Henrique Meyer, 280 B, sala 405,
Centro, Joinville/SC, CEP 89201-405, inscrita no CNPJ sob o n. 28.533.398/0001-40, neste ato
representada por sua sócia-administradora, Senhora ANA CAROLINE DA SILVA, resolvem celebrar
aditivo ao Contrato n. 1/2020, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de pagamento por
meio eletrônico que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação
de transações financeiras à vista e/ou parceladas, por meio de sistema e-commerce, realizadas com cartão
de crédito e cartão de débito, com a aceitação de pelo menos as bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO,
sem ônus para o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, em decorrência do Processo n. 0046722-
58.2020.8.24.0710, mediante as cláusulas a seguir.

 
DOS OBJETOS
 
Cláusula primeira. Constituem objetos do presente aditivo:
a) a retificação do Aditivo n. 1/2020.004;
b) a prorrogação do prazo de execução do Contrato n. 1/2020; e
c) o estabelecimento de prazo mínimo para a CONTRATADA informar o

CONTRATANTE do desinteresse por nova prorrogação contratual.
 
DA RETIFICAÇÃO
 
Cláusula segunda. O Aditivo n. 1/2020.004 passam a vigorar com a seguinte redação:
 

ADITIVO N. 1/2020.004
[...]
DOS OBJETOS
Cláusula primeira. Constituem objetos do presente aditivo:

http://www2.tjsc.jus.br/web/cache/sistemas/compras/contratos/1.2020.004.pdf
http://www2.tjsc.jus.br/web/cache/sistemas/compras/contratos/1.2020.004.pdf
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a) a prorrogação do prazo de execução do Contrato n. 1/2020; e
b) a redução de taxas de remuneração da contratada durante a vigência a ser prorrogada.
 
DA PRORROGAÇÃO
Cláusula segunda. Fica prorrogado até 19 de maio de 2022 o prazo estabelecido na cláusula décima sexta do
contrato ora aditado.
 
DA REDUÇÃO DAS TAXAS MDR CONTRATADAS
Cláusula terceira. As taxas MDR contratadas ficam reduzidas a partir de 20.5.2021, passando para 0,78% a
Taxa MDR – função débito, para 1,55% a Taxa MDR – função crédito à vista, e para 1,90% a Taxa MDR –
função crédito parcelado, haja vista a negociação ocorrida entre as partes.
Parágrafo único. Em caso de nova prorrogação da vigência contratual, a partir de 20.5.2022 as taxas
mencionadas no caput desta cláusula retornarão os percentuais vigentes em 19.5.2021.
[...]
 

DA PRORROGAÇÃO
 
Cláusula terceira. Fica prorrogado até 19 de maio de 2023 o prazo estabelecido na

cláusula décima sexta do contrato ora aditado.
Parágrafo único. Em caso de desinteresse da CONTRATADA por nova prorrogação

contratual, o CONTRATANTE deverá ser comunicado com antecedência mínima de 6 (seis) meses em
relação ao prazo mencionado no caput desta cláusula, ficando a CONTRATADA sujeita à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor transacionado no período que ultrapassar o referido prazo.

 
DAS ALTERAÇÕES
 
Cláusula quarta. Os itens J (Prazos) e O (Penalidades) do projeto básico anexo ao

Contrato n. 1/2020 passam a vigorar com a seguinte redação:  
 

ANEXO I
PROJETO BÁSICO - DOF 004
[...]
J. Prazos
O contrato terá os seguintes prazos:
[...]
i. de comunicação da CONTRATADA ao CONTRATANTE do desinteresse por nova prorrogação
contratual: antecedência mínima de 6 (seis) meses em relação ao término da vigência do contrato.
 
[...]
 
O. Penalidades
[...]
A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas:
[...]
6. 10% (dez por cento) sobre o valor transacionado no período que ultrapassar o prazo mencionado na
alínea "i" do item J do Projeto Básico, pelo atraso na comunicação no desinteresse por nova
prorrogação contratual.
[...]
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DA RATIFICAÇÃO 
 
Cláusula quinta. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato.
 
DA PUBLICAÇÃO
 
Cláusula sexta. O PODER JUDICIÁRIO providenciará a publicação do extrato deste

aditivo no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.
 
E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento.

Documento assinado eletronicamente por Ana Caroline da Silva, Usuário Externo, em 20/04/2022,
às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alexsandro Postali, DIRETOR-GERAL
ADMINISTRATIVO, em 22/04/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o
código verificador 6247001 e o código CRC 363AD064.
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