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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

 

Processo n.: 0013283-85.2022.8.24.0710

 

ADITIVO N. 1/2020.008

 

Oitavo 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, 4º andar,
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. 0013283-
85.2022.8.24.0710, mediante as cláusulas a seguir.

 
DO OBJETO
 
Cláusula primeira. Constitui objeto do presente aditivo a revisão do percentual da taxa

mensal de antecipação de recebíveis prevista no item 4 do Contrato n. 1/2020, a fim de restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro.

 
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
Cláusula segunda. Fica majorada a taxa mensal de antecipação de recebíveis prevista

no item 4 do contrato ora aditado, passando de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento)
para 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento), com efeitos a contar da data da assinatura deste
aditivo.

Parágrafo único. Em virtude da revisão mencionada no caput, a cláusula sétima do
contrato ora aditado passa a vigorar com a seguinte redação:

 
DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
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Cláusula sétima. Nos termos da Lei Estadual n. 17.654/2018, as taxas MDR e de antecipação de recebíveis
decorrentes de cada transação serão transferidas ao pagador e compreendem os seguintes percentuais:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO DA TAXA (%)
1 Taxa MDR - função débito 0,90
2 Taxa MDR - função crédito à vista 1,78
3 Taxa MDR - função crédito parcelado 2,65
4 Taxa mensal de antecipação de recebíveis 2,20

[...]

 
DA RATIFICAÇÃO
 
Cláusula terceira. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato.
 
DA PUBLICAÇÃO
 
Cláusula quarta. 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 18/07/2022,
às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alexsandro Postali, DIRETOR-GERAL
ADMINISTRATIVO, em 18/07/2022, às 17:00, 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 6464267 e o código CRC 73C988B4.
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