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À CONTRATADA
outorgam a saber

A CONTRATADA, maRtenedora do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, pelo presente instrumento particular, irá prestar os serviços de informações à CONTRATANTE, est:
na qualidade de associada da CONTRATADA, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1: 0 objeto deste contrato é a disponibilização à CONTRATANTE de proceder consultas de pretendentes à obtenção de créditos junto à ela, bem como. de efetuar
registros de nomes de seus clientes impontuaís. no banco de dados do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito da CONTRATADA, de âmbito nacional.
Parágrafo Unico - Considera-se a inadimplência para üns de regístro. o atraso no pagamento decorrente de operações mercantis. linanceíras. prestação de serviços e outros
legalmente comprováveis por meio de instrumentos próprios, tais como: contratos, duplicatas, cheques, notas promiss6rias e orçamento devidamente aprovados, dentre outros,
nos termos da legislação vigente.

Cláusula 11: 0 consumo de consultas realizadas. mais quaisquer outros valores referentes à serviços prestados e aqui não mencionados, com vencimento día 05 do cada
mês, deverão ser pagos pela CONTRATANTE, conforme os respectivos Termos e Tabela de preços vigentes, que a CONTRATANTE tem conhecimento e declara estar de
pleno acordo com os mesmos.

Cláusula 111: A CONTRATANTE optando pelo sistema eletrõnico de processamento de dados. declara que assume a total responsabilidade pela digitação. diretamente de seu
estabelecimento, de dados relativos aos REGISTROS (pessoas físicas e jurídicas), no Arquivo Comportamental de Crédito mantido pelo SPC - Serviço de Proteçãa ao Crédito
da CONTRATADA, de nome de seus clientes impontuais há mais de 01 (um) día com suas obrigações contratuais credítícías, e do consequente CANCELAMENTO DE
REGISTRO, após a regularização do débito, com a fiel observância das normas prescritas pelo Regulamento Nacional de SPC' s, pelo Estatuto da CONTRATADA e pelo
Regimento Interno do SPC-DF, ficando a CONTRATADA inteíramerÀte ISENTA DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE em relação a tais REGISTROS E
CANCELAMENTOS, que é de EXCLUSIVA e UNICA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. Parágrafo Único :Após solicitada a inclusão de dados de
REGISTRO {pessoas físicas e jurídicas) pela CONTRATANTE, se obriga a CONTRATADA a proceder a comunicação prevista no art. 43, S 2', da Lei no 8.078/90, com
base nos dados fornecidos pela CONTRATANTE, sendo que tal registro será efetivado e disponibilizado para consulta somente após lO (dez) dias da emissão do

Cláusula IV: As consultas de pretendentes à obtenção de créditos que forem efetuadas pela CONTRATANTE, no banco de dados da CONTRATADA, são de caráter sigiloso.
ficando expressamente vedada à CONTRATANTE, repassar a impressão (oxtrato) e ou informação seja de que forma forem. do resultado das consultas a quem quer que seja
Parágrafo Unico - A inobservância desta cláusula pela CONTRATANTE, importará na rescisão deste contrato, além de incorrer a CONTRATANTE, na multa equivalente a 03
jtrês) vezes o valor da taxa de adesão associativa, para cada extrato que powentura seja fornecido a quem quer que seja

Cláusula V: A CONTRATANTE em virtude de sua associação junto à CONTRATADA, se submete às suas normas estatutárias e regimentais, especialmente as disposições
dos artigos 1 6 a 24 de seu ESTATUTO

Cláusula Vl: A CONTRATANTE declara estar ciente que o acesso às informações de contra ordens de CHEQUES serão fornecidas à ela, mediante o repasse dos seguintes
dados: CMC7 do cheque consultado ou número do banco, número da agência. número da conta corrente (+ dígito veriHcador) e do número da cheque (+ dígito veríficador),
ficando certo e estabelecido que não cabe à CONTRATADA, nenhuma responsabilidade em caso de devolução de cheques, seja ela, por extravio, roubo, furto. sustaçáo,
contra ordem, ou qualquer outro motivo de natureza afim.
Cláusula Vll: A CONTRATANTE assume também. total e exclusiva responsabilidade por todos os rogistros cadastrais efetivados no banco de dados da CONTRATADA, de
âmbito nacional, bem como, de seus respectivos cancelamentos, e se submete às disposições do Regimento Interno de Normas e Procedimentos do Serviço Nacional de
Proteção ao Crédito - SPC Brasil

Cláusula Vlll: A CONTRATANTE declara estar ciente de que os registros efetivados no banco de dados da CONTRATADA, referente a dívidas oriundas de cheques
sustados. devolvidos pelas alíneas 21 , somente poderão ser registrados quando "não existir desacordo comercial", assumindo total responsabilidade por tais registros.
ficando a CDL DF e demais integrantes do SPC Brasil, totalmente imunes e isentas de qualquer responsabilidade

Cláusula IX: A CONTRATANTE declara estar ciente de todos os cuidados inerentes ao uso dos códigos e senhas disponibilizadas pela CONTRATADA para acesso ao banco
de dados do SPC, se responsabilizando por todos os ónus causados com utilização das mesmas

Cláusula X: O presente contrato inicia-se no ato da assinatura deste. com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, podendo a CONTRATANTE rescinde-la a qualquer
momento, mediante notificação prévia à CONTRATADA. por escrito, com assinatura do responsável com antecedência mínima de 30 (trinta ) dias, no caso de infração por
parte da CONTRATANTE, de quaisquer das condições aqui estabelecidas, especialmente o disposto na Cláusula 111, e a impontualidade nos pagamentos dos valores
constantes neste contrato, ficando a CONTRATADA, no direito de suspender de imediato, a disponibilização objeto do contrato.
Parágrafo Primeiro - Caso a rescisão do contrato ocorra por parte da CONTRATANTE, nos termos da cláusula anterior, deverá efetuar o pagamento integral
referente ao período de faturamento corrente.
Parágrafo Segundo - Os valores correspondentes aos serviços que integram o Pacote contratado, previstos na Cláusula Primeira, serão reajustadas anualmente de
acordo com a variação do IGP-M no período, ou, na falta deste, sucessivamente, pelo INPC/IBGE, IGP/Dl-FGV, ou IPC.

Cláusula Xl: Tudo quanto for devida em razão deste Contrato, é crédito líquido, certo e exigível a teor do disposto no Art..585. 11, do Código de Processo Civil. podendo a
CONTRATADA a seu critério, suspender o seviço por motivo de inadímplêncía superior a 05 (cinco) dias corridos após a data de vencimento, podendo ainda, proceder ao
protesto por falta de pagamento, e ou promover execução forçada. bem como, poderá, também, incluir o nome da CONTRATANTE no banco de dados do SPC Brasil, de
acordo com os prazos estabelecidos no Termo de Adesão.

Cláusula Xll: Fica fazendo parte integrante deste instrumento, o ANEXO 1, que relaciona Tipos de Acesso, Meios de Acesso, Relação dos operadores, Colaboradores da
Empresa, Receptor de Informação e Emissor de Informação e Senha.

Cláusula Xlll - Os casos omissos no presente instrumento sprãQ resolvidos pela observação da legislação vigente, elegendo o farte de Brasílla -DF, em detrimento de qualquer
outro. por mais privilegiado que seja para dirimir dúyidas orHndaslqeste contrato.

E por estarem justos e acordados assinam este In: 'umegto em dua\vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem
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TIPOS DE INFORMAÇÕES

NOVO SPC MAXI
NOVO SPC MIX MAIS (

:SPC REUTÓRIO COMPLETO (
'SPC IMOBIUARIO ( )

"SPC LOCAUZA PF ( )
I'SPC LOCAUZA PJ ( )
ISPC AUTO ESTADUAL ( )
ISPC AUTO NACIONAL( )
SPC AUTO NACIONAL + GRAVAME
SPC AUTO ESTADUAL + LEIL-ÃOI (
SPC AUTO ESSENCIAL ( )
SPC AUTO COMPLETO ( )

ISPC AUTO COMPLETO + GRAVAME
'SPC RELATÓRIO + PERFIL FINANCEIRO (

SCORE PLUS (
'* Possui insumos opcionais

SPC FOME ( )
SO CHEQUE ( )
SPC BUSCA ( )
MSPCHEQUE ANALÍTICA
MCONnRME PJ ( )

mCONnRME PF ( )

MSPC TOP JURÍDICO (

'SPC
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DADOS EXCLUSIVOS DO SETOR DE CADASTRO
r' consulta/Inclusão/Exc
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Bloco A, Salas 201 , 202, 21 4 a 224
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