
TERMOS E CONDIÇÕES  

TECREDI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS EAI SA 

 

TECREDI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS EAI SA, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.603.411/0001-95, com sede na Rua Marechal Floriano, n. 1385, sala 1, em Guaporé, 
Rio Grande do Sul, Brasil, CEP 99-200-000., neste ato representada na forma de seus 
atos constitutivos por GELSON LUÍS NARDINO, brasileiro, casado, empresário, residente 
e domiciliado na Rua Benjamin Constant, 1460, bairro Canecão na cidade de Guaporé, 
Estado de Rio Grande do Sul, CEP: 99200-00, e-mail: gelson@tecredi.com.br, portador 
da cédula de identidade nº 3053859892 SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 
640.337.590-34, e ROSÂNGELA NARDINO, brasileira, empresária, solteira, maior, 
residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano, nº 1385, apto 405, Bairro Canecão, 
Cidade de Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 99200-000, e-mail 
rosangela@tecredi.com.br, portadora da cédula de identidade RG 1073651992 SSP/RS, 
e inscrita no CPF sob o nº 912.879.100-25, ora em diante denominada simplesmente 
“TECREDI”, apresenta os Termos e Condições que definem as regras e regulamentos 
para o CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL entre a TECREDI e os seus 
PARCEIROS COMERCIAIS. 
 
Ao assinar o CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL, você aceita estes termos e 
condições em sua totalidade, não podendo argumentar desconhecimento sobre qualquer 
uma das Cláusulas a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
1.1. A titularidade e os direitos relativos a toda e qualquer propriedade intelectual da 
TECREDI pertencem exclusivamente a esta. O acesso pelo PARCEIRO aos sistemas, 
aplicativos, plataformas, marca, textos, imagens, bem como a outras criações e ativos 
de propriedade intelectual da TECREDI, não conferem ao PARCEIRO qualquer direito 
ou prerrogativa sobre esses ativos de propriedade intelectual.   
 
1.2. Ao PARCEIRO será concedido a licença de uso de modo não-exclusivo, não-
sublicenciável e não oneroso, da marca “TECREDI”, bem como de sua plataforma com 
o mesmo nome, bem como poderá ter acesso aos vídeos, músicas, imagens, dentre 
outras produções, cuja titularidade ou licença de exploração é da TECREDI, podendo 
utilizá-las, enquanto perdurar a vigência do presente Contrato e, desde que destinadas 
ao cumprimento de suas atividades. 
 
1.3. A titularidade e os direitos relativos à propriedade intelectual desenvolvida durante 
o período em que as Partes mantiverem relação contratual será da TECREDI, de forma 
irretratável, encontrando-se protegidos pelas leis brasileiras e tratados internacionais 
que versam sobre direitos de propriedade intelectual. Assim, o PARCEIRO renuncia 
expressamente a qualquer direito em relação à eventuais criações intelectuais feitas em 
seu benefício. 
 
1.4. Na hipótese de violação pelo PARCEIRO dos direitos relativos à propriedade 
intelectual da TECREDI, o PARCEIRO ficará sujeito ao pagamento de indenização até 
a altura dos danos efetivamente causados à TECREDI, sem prejuízo das penalidades 
previstas na legislação em vigor. 
 



 
CLÁUSULA SSEGUNDA– DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 
2.1 O PARCEIRO se compromete a manter o mais absoluto sigilo de todas as 
informações de conteúdo confidencial, sejam elas comerciais, tais como dados de 
clientes, técnicas, financeiras, contábeis, pessoais e outras, cujo conhecimento tiver, em 
virtude deste Contrato. 
 
2.2. Por definição, “Informações Confidenciais” significam todos as informações técnicas 
e gerais, know-how, documentos, programas de computador e documentação, códigos-
fontes, relatórios, dados financeiros ou outros dados, registros, formulários, 
ferramentas, produtos, serviços, pesquisa presente e futura, conhecimento técnico, 
planos de marketing, segredos comerciais, lista de clientes e de potenciais, e outros 
materiais tangíveis ou intangíveis, armazenados ou não, compilados ou reduzidos a 
termo, seja física, eletrônica ou graficamente, por escrito, ou por qualquer meio, que 
pertencem à TECREDI ou a terceiros relacionados ao negócio e que sejam revelados 
ao PARCEIRO, em decorrência deste Contrato. 
 
2.3. As Informações Confidenciais incluem, sem limitação, materiais, arquivos e 
informações, bem como as informações de propriedade da TECREDI ou de terceiros 
relacionados ao negócio que: a) contenham a especificação de propriedade exclusiva ou 
confidencial; b) cuja natureza confidencial tenha sido informada ao PARCEIRO; c) 
consistam na solução, nas inovações e aperfeiçoamentos que sejam de criação e 
desenvolvimento individual ou em conjunto entre as Partes; e d) em virtude de suas 
características e natureza seriam consideradas confidenciais em circunstâncias 
semelhantes. 
 
2.4. O PARCEIRO concorda que as obrigações de Confidencialidade e Sigilo se iniciam 
a partir da assinatura do presente instrumento, perdurando na sua vigência e por até 2 
(dois) anos do término de qualquer que seja o vínculo existente entre as Partes. Desta 
forma e na hipótese de violação, a TECREDI será imediatamente considerada legítima 
detentora do direito a tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais, nas esferas cíveis 
e criminais, inclusive de caráter cautelar ou de antecipação de tutela jurisdicional, que 
julgar cabíveis à defesa de seus direitos, inclusive autorais, a fim de obter a reparação 
pelo dano sofrido. 

2.4.1. Ainda na hipótese de violação, a Parte infratora deverá depositar o valor 
equivalente 30% (trinta por cento) do valor já recebido na parceria com a 
TECREDI, em conta cujo favorecido será a TECREDI, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos após o recebimento de  notificação que constará a quebra 
do presente Contrato, sob pena de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária pelo IPCA ou outro índice de base equivalente que venha a substituí-
lo, sem prejuízo de ingresso de ação judicial específica e medida extrajudicial 
pertinente para reaver eventuais danos causados. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
3.1. As Partes declaram estar cientes de suas obrigações e em conformidade com a Lei 
n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 
 
3.2. Em função das atividades estabelecidas neste documento, o PARCEIRO terá 
acesso a dados pessoais de pessoas físicas relacionadas ao negócio da TECREDI. Assim, 



o PARCEIRO se tornará responsável pelo tratamento adequado dessas informações, 
assim como pela adoção de medidas técnicas, administrativas e de segurança aptas a 
proteger os dados pessoais. 

3.2.1. Assim que tiver acesso aos dados pessoais, o PARCEIRO se compromete 
a fazer tratamentos apenas com a finalidade específica de executar a presente 
parceria. Finda a necessidade de tratamento dos dados pessoais para as 
finalidades descritas ou diante do término deste Contrato, o PARCEIRO deverá 
devolver tais informações e documentos à TECREDI de forma segura e no prazo 
de até 5 (cinco) dias. Após a efetiva devolução, os dados e documentos devem 
ser permanentemente excluídos dos registros do PARCEIRO e qualquer acesso 
ao banco de dados da TECREDI deverá ser encerrado. 

 
3.3. o PARCEIRO seguirá as instruções fornecidas pela TECREDI em relação ao 
tratamento de dados pessoais e observará as próprias instruções e normas sobre a matéria. 
 
3.4. o PARCEIRO não poderá, em nenhuma hipótese, fazer download, gravar, copiar 
ou compartilhar os dados pessoais que tiver acesso para execução dos serviços, sob 
pena de multa equivalente ao valor total do contrato firmado entre as Partes, a ser paga 
em até 10 (dez) dias, após o envio por parte da TECREDI de notificação comprovando 
a infração. 
 
3.5. Sendo verificado qualquer incidente de segurança de dados pessoais, como 
interceptações, compartilhamentos ou vazamentos de dados pessoais pelo PARCEIRO, 
esta deve informar à TECREDI imediatamente, para que esta tome todas as medidas 
necessárias para garantir a segurança de seu banco de dados e minimização dos danos, 
sob pena de responder diretamente pelos prejuízos eventualmente causados pela 
omissão dessa informação. 
 
3.6. o PARCEIRO responderá diretamente por qualquer tratamento inadequado ou por 
eventuais vazamentos ocasionados por sua culpa ou dolo, sendo cabível direito de 
regresso pela TECREDI em casos de penalidades, inclusive as judiciais e aplicadas pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA– DAS DESPESAS E TRIBUTOS 
 
4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão arcadas pela respectiva parte 
que as ensejou ou que por elas tenha se obrigado.  
 
4.2. Ainda, cada Parte responderá, de forma individual e exclusiva, pelos tributos e 
encargos que sejam de sua titularidade passiva. 
 

As Cláusulas desse TERMOS E SERVIÇOS fazem parte, e regem, o CONTRATO DE 

PARCERIA COMERCIAL entre o PARCEIRO e a TECEREDI, sendo que ao assinar o 

Contrato de Parceria Comercial, o PARCEIRO declara ter lido e concordado com tudo o 

que aqui é disposto. 

Todos os itens deste Termo de Uso estão regidos pelas leis vigentes na República 

Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à sua interpretação e 

cumprimento, as partes se submeterão ao Foro da Comarca de Guaporé/RS. 


