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PROPOSTA DE ADESÃO A LICENÇA DE USO  

I – QUALIFICAÇÃO LICENCIADA 
NOME:  

CPF / CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CPF (REP. LEGAL):  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 

II – QUALIFICAÇÃO LICENCIANTE 
NOME: BANKME S.A. 

CPF / CNPJ: 39.158.212/0001-37 

ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 760-B, Gleba Palhano, na cidade de Londrina/PR – CEP 86050-460 

TELEFONE: 43 3361-6343 

E-MAIL:  

 

III - QUADRO RESUMO 

1. Modelo Negocial: 
 

(    ) PLANO STARTER 

(    ) PLANO PROFESSIONAL 

(    ) PLANO PREMIUM 

2. Custo SETUP:  R$ 3. Vencimento: pago na assinatura do contrato 

4. SAAS mensal  R$      Vencimento: dia 1º de cada mês 

5. Taxa Performance:    

6. Observações: 

 

 

IV - EQUIPE TÁTICA – LICENCIADA 
 NOME TELEFONE E-MAIL 

7. Decisor (gerente minibanco)    

8. Líder Financeiro (CFO/Gerente)    

9. Líder Comercial (Compras)    

10. Líder Administrativo    
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CLÁUSULA 1ª – OBJETO CONTRATUAL: Constitui-se como objeto do presente contrato a liberação de licença 

de uso à LICENCIADA junto da plataforma da LICENCIANTE, bem como pela prestação de serviços  

desta, a fim de viabilizar, mediante emprego tecnológico, o suporte administrativo-operacional necessário para 

a consolidação das OPERAÇÕES de crédito da LICENCIADA junto de seus CLIENTES – vide DESCRITIVO do 

plano contratado (Anexo I), e também  termos de uso que, para produção de todos os efeitos legais, serão 

parte integrante deste contrato. 

 Parágrafo Primeiro: Enquanto for de mútuo interesse das partes contratantes, fica admitido à 

LICENCIADA utilizar-se da estrutura operacional da Securitizadora pertencente ao grupo econômico da 

LICENCIANTE para iniciar suas operações, até que concretizada a abertura de seu próprio CNPJ – se este 

for o caso. 

 Parágrafo Segundo: Na hipótese de operacionalização nos moldes descritos no Parágrafo Primeiro 

desta Cláusula 1ª, fica consignado que a LICENCIADA deverá observar a todas as políticas de crédito e 

‘compliance’ vigentes na estrutura da LICENCIANTE, podendo esta se negar unilateralmente em efetivar 

qualquer operação de caráter suspeito ou que viole tais políticas, ou mesmo aceitar a aquisição de suas 

debêntures por pessoa incapaz de comprovar a origem lícita de seu capital. 

 Parágrafo Terceiro: Havendo o uso da estrutura da LICENCIANTE, o pagamento do lucro das 

operações realizadas pela LICENCIADA estará sujeito à tributação, observada a possibilidade de variação da 

alíquota a cada fechamento em razão do regime tributário vigente. 

 Parágrafo Quarto: Havendo qualquer questionamento ou responsabilização, judicial ou extrajudicial, 

da LICENCIANTE em decorrência das operações realizadas por conta e ordem da LICENCIADA, esta fica 

responsável pela imediata indenização integral da LICENCIANTE, independentemente de notificação prévia, 

admitindo-se ainda, se aplicável, a retenção de valores. 

 

CLÁUSULA 2ª . Competirá à LICENCIANTE toda formatação e documentação societária, bem como trâmites  

administrativos para abertura do novo CNPJ à LICENCIADA, sendo certo que todos os custos, encargos e 

diligências locais correrão sempre por conta desta última. Além disso, competirá à LICENCIANTE 

providenciar a estruturação jurídica e operacional dos contratos da LICENCIADA, sempre de forma a melhor 

atender os interesses desta e, tanto quanto possível, conferir-lhe a máxima segurança jurídica possível. 

 Parágrafo Primeiro: Uma vez regularmente constituída a empresa descrita no caput dessa Cláusula 

2ª, supra, as partes formalizarão um aditivo contratual para substituir a parte aqui qualificada como 

LICENCIADA, fazendo constar a aludida empresa, sendo a parte ora LICENCIADA movida para qualidade 

de mero(s) devedor(es) solidário(s) das obrigações, posto que é aquela a efetiva destinatária dos serviços  

prestados pela LICENCIANTE. 

 Parágrafo Segundo: A constituição empresarial contemplada na presente Cláusula 2ª poderá ocorrer 

uma única vez, sendo certo que eventual necessidade de nova constituição, bem como ajustes ou atualizações  
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sociais/estatutárias implicarão em contratação adicional das partes, observada a tabela de custos anexa deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA 3ª – REMUNERAÇÃO: Pelos serviços ora contratados, a LICENCIADA pagará à LICENCIANTE 

quantia mensal fixa à título de SAAS (Software As A Service) – a qual encontra-se disposta no item 4 do QUADRO 

RESUMO, valor este que será atualizado anualmente pelo IPCA ou outro índice que porventura venha a lhe 

substituir. 

Parágrafo Primeiro. Considerando a necessidade de customização inicial de plataforma, importação 

de bases cadastrais, mapeamento de carteira, plugues tecnológicos e eventual desenvolvimento de conteúdo 

básico de marketing para início das operações em favor da LICENCIADA, esta pagará um custo de SETUP, 

definido no item 2 do Quadro Resumo, o fazendo em parcela única e observando o vencimento disposto no 

item 3 do referido Quadro Resumo. Eventuais customizações adicionais e futuras deverão ser contratadas em 

termo aditivo. 

Parágrafo Segundo. Na hipótese do cliente demandar o serviço de análise de crédito, este poderá 

ser realizado em duas modalidades (Básica ou Completa), sendo certa a existência de custo e tempo de 

execução distintos para cada uma delas – vide Tabela disponível no website da LICENCIANTE. Tais valores  

poderão, a critério da LICENCIADA, ser repassados total ou parcialmente aos clientes das operações  

originadas e serão cobrados pela LICENCIANTE nos mesmos moldes e periodicidade do SAAS. 

Parágrafo Terceiro. Os módulos de Marketing e Prospecção de Fornecedores, por sua vez, não 

estão englobados na proposta firmada entre as partes, mas poderão ser objeto de contratação específica à 

conveniência da LICENCIADA, devendo ser observados seus valores na Tabela disponível no website da 

LICENCIANTE. Já o módulo de Cobrança Extrajudicial deverá ser pactuado em termo a parte, conforme 

demanda individualizada do cliente. 

 Parágrafo Quarto: Toda e qualquer despesa existente à título de custos terceiros (junta comercial, 

bancarizadores, convênios, etc.), tarifas ou outra forma de cobrança correrão por conta exclusiva da 

LICENCIADA e não possuirão qualquer vinculação com o SAAS ou SETUP devido, sendo devidos 

pagamento e/ou reembolso (quando aplicável) à parte, previamente comunicados pela LICENC IANTE. 

 

CLÁUSULA 4ª: A LICENCIADA declara expressamente que, previamente a assinatura deste contrato, leu, 

compreendeu e anuiu com todas as condicionantes dispostas nos Termos de Uso da plataforma 

LICENCIANTE – onde constam em minúcias os direitos e deveres das partes, bem como da forma de 

funcionamento da relação e sistemas operacionais -, o qual passa a ser parte integrante do presente contrato, 

obrigando-se as partes em seus termos. 

 Parágrafo Primeiro: Sobretudo, declara conhecimento e concordância sobre a não responsabilização 

da LICENCIANTE por eventuais inadimplências decorrentes das operações de crédito aprovadas e 
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autorizadas pela LICENCIADA, uma vez que a análise de crédito é realizada com vista ao comportamento 

passado do CLIENTE, sendo impossível sua fiel previsão futura. 

Parágrafo Segundo: Os Termos de Uso da plataforma LICENCIANTE seguirão disponíveis  

continuamente através do link https://www.bankme.tech/termos-uso sendo igualmente certo que toda e 

qualquer atualização de suas condicionantes serão expressamente anunciadas com antecedência à 

LICENCIADA para sua anuência tácita ou expressa objeção de seus termos.  

CLÁUSULA 5ª – DO INADIMPLEMENTO: Em caso de inadimplemento das obrigações dispostas à Cláusula 3ª, 

será cobrada Cláusula Penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor vencido, admitindo-se, inclusive, a 

retenção de valores (cheque, duplicatas, etc.) direto na fonte – se possível, sem prejuízo da negativação da 

devedora e a adoção de todas as medidas judiciais cabíveis para o seu recebimento. 

Parágrafo Único: Na hipótese da referida mora perdurar por período superior a 30 (trinta) dias, fica 

autorizada a LICENCIANTE na suspensão imediata dos seus serviços, bem como dos acessos da 

LICENCIADA à PLATAFORMA, isentando-se ainda a LICENCIANTE de qualquer responsabilidade perante 

da LICENCIADA e suas OPERAÇÕES, apenas comunicando-a. 

CLÁUSULA 6ª – DA RESCISÃO: O presente contrato terá prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, a contar 

da assinatura do presente instrumento, sendo que, após, correrá por tempo indeterminado.  

Parágrafo Primeiro: Em caso de rescisão, pela LICENCIADA, do presente contrato antes do 

período mínimo disposto no caput desta Cláusula 6ª, será devida multa à LICENCIANTE, equivalente a 20% 

(vinte por cento) das mensalidades devidas até a conclusão do prazo mínimo.  

Parágrafo Segundo. Após o prazo previsto no caput, o presente contrato pode ser rescindido por 

qualquer das partes mediante expressa notificação prévia da outra com antecedência mínima de 90 (noventa) 

dias, mantendo-se, contudo, ainda na fase pós-contratual, as disposições atinentes ao uso e retenção de 

informações, vide Termos de Uso anuído. 

 Parágrafo Terceiro: Em caso de perdurarem OPERAÇÕES no período pós-contratual, salvo expresso 

ajuste em sentido diverso, a LICENCIANTE continuará obrigada no cumprimento de suas atividades  

residuais, sem novas operações e, superado o período do aviso prévio descrito no caput, haverá a redução para 

50% (cinquenta por cento) do valor até então vigente a título de SAAS, tal como disposto à Cláusula 3ª e seus 

parágrafos, bem como complementações dos Termos de Uso. 

 Parágrafo Quarto: Excetuada a hipótese do parágrafo supra, não será considerado rescindido o 

contrato enquanto perdurarem novas operações, diligências e requerimentos da LICENCIADA à 

LICENCIANTE, de forma que mantida a obrigação de pagamento do SAAS, proporcionalmente ao número 

de dias excedentes que forem demandados. 

 Parágrafo Quinto: Existindo operações que porventura envolvam recursos financeiros de terceiros , 

ainda que realizadas pela LICENCIANTE ou empresa parceira, obriga-se a LICENCIADA na liquidação 

prioritária de tais valores antes da efetiva rescisão contratual, admitindo-se, inclusive, a retenção dos valores  

https://www.bankme.tech/termos-uso
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ou direcionamento de recursos para assegurar o cumprimento da obrigação – que, para todos os efeitos, será 

considerada antecipadamente vencida. 

CLÁUSULA 7ª: Optando a LICENCIADA pela rescisão contratual, fica expressamente vedada a utilização 

independente pela LICENCIADA da estrutura funcional ou contratual implementada pela LICENCIANTE, 

sob pena de configurar concorrência desleal, bem como apropriação indébita de propr iedade intelectual, 

sujeitando-se a parte infratora ao pagamento de multa e indenização material e moral, sem prejuízo das 

sanções criminais cabíveis. 

CLÁUSULA 8ª: A LICENCIADA expressamente reconhece, em caráter irrevogável e irretratável, que o 

presente contrato não se submete à legislação consumerista, uma vez que o serviço prestado pela 

LICENCIANTE é de intermédio ao desenvolvimento da sua atividade empresarial. 

 Parágrafo Único: A LICENCIADA desde já autoriza a menção de sua marca e marcas coligadas  

societariamente como cliente/parceiro da LICENCIANTE em seus materiais de marketing, tanto em âmbito 

digital como analógico. 

CLÁUSULA 9ª: Caso a LICENCIADA atinja nova faixa de capital sob gestão (vide Descritivo de Planos – 

Anexo I), a migração do seu plano será automática a partir do mês subsequente, sendo certo que o valor 

manterá a proporção de reajuste anual, nos termos do caput da Cláusula 3ª. 

CLÁUSULA 10ª: Eventual divergência entre os ajustes expressamente firmados neste instrumento e disposições 

contidas nos Termos de Uso, prevalecerá sempre o acordado no presente instrumento. 

CLÁUSULA 11ª: As partes elegem o foro da cidade de Londrina/PR para dirimir eventuais dúvidas deste 

contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que fosse. 

E por estarem em comum acordo sobre as condições ora ajustadas e complementadas pelos termos de uso 

parte integrante desta proposta, firmam o presente instrumento na presença de duas testemunhas para todos 

os efeitos da Lei. 

Londrina/PR, 27 de fevereiro de 2023. 

 

           ______________________                 ______________________ 
             LICENCIADA (CLIENTE)                         LICENCIANTE (BANKME LTDA)         

   
   
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
_________________________                   ___________________________ 
Nome:                           Nome:  
CPF/MF:                 CPF/MF:  
Endereço:                            Endereço:  
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ANEXO I – DESCRITIVO DOS PLANOS 

 

   PLANO STARTER 

Ideal para quem está iniciando no ramo financeiro, com poucas operações e volume disponível. Além de 
ter todo apoio na abertura da securitizadora, você pode contar com toda assessoria de uma equipe 
altamente especializada em securitização de ativos. 
 
Faixa de Capital Sob Gestão: De R$0,00 a R$2.000.000,00 

 
- Escopo de Atuação da Bankme: 

● Criação do CNPJ: Suporte da empresa contemplando todo o processo burocrático na junta 
comercial desde a análise de viabilidade até a integralização do capital realizado com assessoria 
exclusiva de um contador especializado. 

● Emissão de debêntures: Estruturação e condução do processo de emissão de escritura de 
debêntures contemplando apoio na estratégia de elaboração, escrituração e trâmites na junta 
comercial. 

● Onboarding/Implantação: Implantação do mini banco com atendimento dedicado para 
abertura da empresa, esclarecimento de dúvidas, além de treinamento na plataforma e primeira 
operação assistida. 

● Licença Plataforma exclusiva: Acesso total a plataforma do banqueiro desenvolvida para ser o 
centro de controle do mini banco para enviar e acompanhar as operações, resultados e demais 
informações primordiais da sua operação.  

● Operação Backoffice: Após receber a sugestão de operação nosso time cuidará de todos os 
trâmites burocráticos para sua formalização contratual, estruturação de garantias, checagem, 
coleta de assinaturas, lançamento bancário, remessa e retorno bancários, emissão de boletos, 
contabilização e, quando aplicável, poderá realizar a análise de crédito e cobrança – observados 
os custos a parte. 

● ERP: Toda operação é inserida em um sistema integrado que traz formalidade e segurança para 
o banqueiro uma vez que os dados são criptografados em um banco de dados com gestão total 
por parte da Bankme. 

● Kit Marketing: Um kit com materiais de marketing será desenvolvido para o banqueiro, tais 
como: assinatura de e-mail, deck de divulgação em redes sociais e disparo automatizado de trilhas 
de e-mail. 

● Contabilidade: Elaboração das demonstrações contábeis (balanço patrimonial e DRE), 
inseridos no dashboards apurados e enviados mensalmente, elaboração dos impostos com base 
na receita bruta apurada, entrega de obrigações acessórias (ECD, ECF, EFD e DIRF).  

● Suporte ao cliente: Central de atendimento em horário comercial por WhatsApp e telefone com 
especialistas dedicados ao mini banco. 

● Emissão de CCB: Estruturação jurídica e emissão de cédula de crédito bancário de operações 
realizadas via mini banco. Existem custos próprios dessa operação 

● Conecte sua base de NF’s por meio do Plug A1: Por meio de uma tecnologia desenvolvida 
por um parceiro, conseguimos ter acesso a todas as notas fiscais de produto relacionadas ao CNPJ 
transformando essa base de dados em inteligência de negócio com objetivo de aumentar o 
potencial do Mini Banco. 

 

 

 



 

Av. Ayrton Senna, 760-B, Mezanino – Gleba Palhano – Londrina/PR – CEP 86050-460 
43 3361-6343 / 43 9 9802-6358 – relacionamento01@bankme.tech 

   PLANO PROFESSIONAL 

Ideal para quem já tem um negócio em andamento e busca dar eficiência à sua operação. Além de contar 
com todos os benefícios do plano Starter, pode contar com a parceria da Bankme, dispõe de ainda mais 
benefícios: 
 

● Funding Bankme: Observadas as regras de negócio e políticas de crédito praticadas pela 

Bankme, o cliente poderá contar com a gente para alavancar o seu negócio. A Bankme injeta o 

equivalente até 70% (setenta por cento) do seu capital para a operações de seus clientes, e, quando 

da liquidação dos títulos você ganhará 30% do lucro líquido a título de comissão.  

● 05 Análises de Crédito Básicas: Sem qualquer custo adicional, você poderá contar com até 05 

(cinco) análises de crédito da modalidade básica por mês. Benefício não cumula tivo. 

● 05 Análises de Crédito Completas: Sem qualquer custo adicional, você poderá contar com até 

05 (cinco) análises de crédito da modalidade completa por mês. Benefício não cumulativo.  

 

Faixa de Capital Sob Gestão: De R$2.000.001,00 a R$5.000.000,00 

 

   PLANO PREMIUM 

Ideal para quem já tem uma estrutura robusta e busca economia, escalabilidade e segurança nos processos. 

Essa modalidade conta com todos os benefícios dos planos Starter e Professional, e mais:  

 

● 10 Análises de Crédito Básicas: Sem qualquer custo adicional, você poderá contar com até 10 

(dez) análises de crédito da modalidade básica por mês. Benefício não cumulativo.  

● 10 Análises de Crédito Completas: Sem qualquer custo adicional, você poderá contar com até 

10 (dez) análises de crédito da modalidade completa por mês. Benefício não cumulativo.  

● Módulo de Cobrança: Sem qualquer custo adicional, você poderá usufruir do serviço de 

cobrança extrajudicial da bankme sobre os títulos vencidos até 40 (quarenta) dias, contando com 

régua de cobrança customizada e automatizada, além de equipe de contato ativo, formalização e 

acompanhamento de acordos. 

 

 Faixa de Capital Sob Gestão: De R$5.000.001,00 a R$15.000.000,00* 
 
*Para carteiras acima de R$15.000.000,00 sob gestão deverão ser negociadas condições específicas que 
atendam as demandas do cliente. 
 
** A Bankme se reserva no direito de alterar as condições de seus planos a qualquer tempo, bastando a 
comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias para seus clientes, ocasião em que, havendo qualquer 
discordância, poderá haver composição das partes ou distrato sem incidência de quaisquer penalidades.  
 

 

 

           ______________________                 ______________________ 
             LICENCIADA (CLIENTE)                         LICENCIANTE (BANKME LTDA)  
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ANEXO II – TABELA DE VALORES E DESCRITIVOS 
 

* A presente Tabela poderá ser atualizada regularmente, servindo o presente demonstrativo apenas como 

referência para o momento atual de contratação, sendo admissível como válidos os valores apenas no 

momento de sua contratação. Para visualizar os valores atualizados acesse:  

 

PRODUTO VALOR DESCRITIVO 

Análise de Crédito – Básica: R$50,00/análise Busca SERASA + Cadastro 

Positivo 

Análise de Crédito – Completa: R$150,00/análise Ampla varredura sobre restrições, 

cadastros positivos, ações judiciais, 

busca por sócios ocultos e/ou 

sucessão empresarial, consistência 

financeira, suspeita de fraude, etc., 

com elaboração de laudo ao final. 

Suporte Marketing – Básico: R$400,00/mês 04 Flyers para Whatsapp + 02 

Posts para Rede Sociais. 

Suporte Marketing – Completo: R$800,00/mês 08 Flyers para Whatsapp + 04 

Posts para Rede Sociais. 

Alterações Sociais/Estatutárias, 

Escrituras e demais atos contábeis não 

habituais: 

R$800,00/por ato  

Encerramento de CNPJ: R$2.000,00  

Módulo Prospecção de Fornecedores: 0,50% do Vol. Vendido Time especializado fará prospecção 

ativa/passiva de listagem fornecida 

pelo cliente (chave a1) para venda 

de antecipação de recebíveis. 

Módulo Cobrança: Consultar  Cobrança extrajudicial 

especializada, com customização de 

réguas de comunicação, automação, 

contato ativo, elaboração e 

acompanhamento de acordos. 

 

 

 

 

 

 

 

           ______________________                 ______________________ 
             LICENCIADA (CLIENTE)                         LICENCIANTE (BANKME LTDA)          


