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B. BANDEIRA – É a detentora dos direitos de propriedade e licenciadora das marcas e
logotipos dos produtos (nome da bandeira) que, mediante a celebração de acordos, licencia o uso dessas
marcas e logotipos aos emissores e à contratada.

C. CARD NO PRESENT – Tipo de transação quando o portador do cartão não apresenta ou
não pode apresentar fisicamente o cartão para o exame visual do comerciante no momento em que um
pagamento é efetuado.

D. CARTÃO – Instrumento de identificação e de pagamento, emitido e concedido pelo
emissor, para uso pessoal e intransferível do portador, com funções de débito e de crédito, aceito no sistema
da contratada, contendo o número, características de segurança, o nome do portador, o prazo de validade e a
identificação da bandeira e do emissor.

E. CHARGEBACK – Direito da contratada de debitar o valor da transação, sempre que o
PJSC descumprir os termos e condições do contrato de afiliação, ou em caso de controvérsia, reclamação,
reivindicação ou dúvida do portador, bem como na hipótese de o portador recusar-se a pagar qualquer
transação originária do PJSC.

F. CONFIRMAÇÃO INSTANTÂNEA – Resposta do resultado da transação no tempo
máximo de 30 (trinta) segundos.

G. TAXA MDR (Merchant Discount Rate) – Taxa efetiva cobrada sobre cada transação de
cartão de crédito ou débito, incidente sobre o valor do débito, a qual comporá o valor da transação.

H. TICKET – Preço do serviço transacionado.
I. DÉBITO – Valor-base da transação, decorrente de taxa sobre serviços judiciais, custas

extrajudiciais, despesas judiciais, depósitos judiciais e outros débitos dos quais é beneficiário o PJSC ou por
ele custodiado.

J. VALOR DA TRANSAÇÃO – Valor do débito mais a taxa MDR e a taxa mensal de
antecipação de recebíveis, conforme o caso.

K. DOMICÍLIO BANCÁRIO – Conta Única da Tesouraria, de depósito à vista, mantida na
instituição financeira a ser indicada, que receberá todos os créditos e os débitos decorrentes da realização das
transações previstas neste contrato.

L. TRANSAÇÃO – Todo e qualquer pagamento realizado no sistema e-commerce da
contratada mediante a utilização de cartões e efetivadas sob a forma eletrônica.

M. EMISSOR – Instituição bancária autorizada pela bandeira a emitir e conceder cartão ao
portador.

N. PORTADOR – Pessoas físicas e/ou jurídicas detentoras de cartões.
O. PJSC – Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.

 

ANEXO II

APOSTILA N. 1/2020.001

 
OBJETO DO CONTRATO: contratação 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.
CONTRATADA: Valorem Meios Eletrônicos de Pagamento Ltda.
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Constitui objeto desta apostila a formalização da opção da CONTRATADA pela modalidade

de garantia fiança bancária.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE MAYCOLN SAGRES DE FREITAS, Usuário
Externo, em 10/01/2020, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS VEIT BRAUN, DIRETOR-GERAL
ADMINISTRATIVO, em 10/01/2020, às 18:33, 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 2766199 e o código CRC D3708192.
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