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ADITIVO Nº 01 AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR

CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.088.208/0001-65, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221 17, 18, 19 e 26 parte, Pinheiros, neste ato devidamente 
representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, e

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ/ES, com sede na Av. João Batista Parra, nº 600 
Enseada do Suá, na cidade de Vitoria , Estado de Espirito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
27.080.571/0001-30, neste ato representado na forma de seus documentos constitutivos, simplesmente 
denominado simplesmente de CLIENTE.

CLIENTE e CONTRATADA em conjunto designadas "PARTES" e individualmente "PARTE", firmam o 
presente ADITIVO, de acordo com as cláusulas e condições seguintes.

Cláusula 1ª: Fica consignado que a forma de pagamento da sua fatura mensal, na data de vencimento 
escolhida pelo CLIENTE, será realizada através de boleto bancário e deverá ser emitido pelo site 
www.semparar.com.br, por meio de senha de acesso específica.
Parágrafo Primeiro: O serviço SEM PARAR será isento de mensalidade para uso dentro na cobertura 
RODOSOL, sendo que qualquer utilização fora de tal cobertura resultará na cobrança ao automática ao 
CLIENTE de mensalidade no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), no mês da utilização.
Toda tratativa sobre eventual isenção de tarifa deve ser tratada diretamente pelo CLIENTE junto à
concessionária de rodovias, não havendo qualquer responsabilidade da CONTRATADA nesse sentido.
Parágrafo Segundo: A cobertura RODOSOL poderá ser consultada através do site
https://www.semparar.com.br/rodosol.
Parágrafo Terceiro: Neste ato o CLIENTE adere ao plano mencionado na Proposta Comercial, na 
modalidade pós-pago, sujeito à análise de crédito à critério exclusivo da CONTRATADA, conforme 
disposto no Anexo I - Termo de Adesão.

Cláusula 2ª: A presente contratação passa a ser regida pelo Termo de Adesão (Termos e condições 
gerais do serviço SEM PARAR) Anexo I, bem como pela Proposta Comercial anexa.

Cláusula 3ª: A cláusula 10.1 dos Termos e Condições Gerais do Serviço SEM PARAR passará a vigorar 
entre as partes com a seguinte redação: 03 (três) 
meses, com início em 01/10/2021 e término em 31/12/2021, com possibilidade de prorrogação através 
de aditivo, e produzirá efeitos até que todas as obrigações das partes estejam devidamente 

Cláusula 4ª: O presente instrumento contratual é decorrente de processo de Dispensa de Licitação com 
base no Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93 alterada pelas Leis n° 8.883/94 e n° 9.648/98 e do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2021-N3FXR e publicado no Diário Oficial.

Cláusula 5ª: O presente CONTRATO tem por valor global estimado a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) utilizadas durante a vigência do presente contrato, sendo R$ 00,00 (vide proposta comercial)
destinado ao pagamento da Remuneração da CONTRATADA e R$ 6.000,00 (seis mil reais) destinado 
ao pagamento de Tarifas de Pedágios, estacionamento e outros serviços disponibilizados pela 
CONTRATADA, para os veículos relacionados no Anexo II deste Aditivo.

Cláusula 6ª: O valor global orçado para o contrato poderá ser majorado ou suprimido pelo CLIENTE em 
até 25% (vinte e cinco por cento) através de aditivo assinado pelas PARTES, nos termos do artigo 65, § 
1º da lei 8.666/93.

Cláusula 7ª: Fica resguardado o direito ao reajuste na forma da cláusula 7.4 dos Termos e Condições 
Gerais do Serviço SEM PARAR, não ocorrendo a sua preclusão em face da presente contratação.
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Cláusula 8ª: Fica excluída a aplicação da Cláusula 9ª dos Termos e Condições Gerais do Serviço SEM 
PARAR.

Cláusula 9ª: As demais cláusulas dos Termos e Condições Gerais do Serviço SEM PARAR
permanecem inalteradas, produzindo seus legais efeitos entre as partes.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual forma e teor, tudo na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2021

______________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

SEFAZ/ES

______________________________________
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS 

DE PAGAMENTO LTDA.

Testemunhas

________________________________
Nome: Mario Celso Gonçalves

_________________________________   
Nome: 

CPF:   060.988.218-01 CPF:   

(Página integrante do Aditivo nº01 aos Termos e Condições Gerais do Serviço Sem Parar, firmado entre CGMP e SECRETARIA 
DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ/ES, não produzindo efeitos isoladamente)







CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 
ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura  

Periodicamente, a CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 
poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por 
escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações 
eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por 
favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas 
informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por 

documento.  

Obtenção de cópias impressas  

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 
fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os 
documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 
sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 
acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 
a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 
documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 
Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 
abaixo.  

Revogação de seu consentimento  

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e 
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 
decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 
consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.  

Consequências da revogação de consentimento  

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 
retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 
envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e 
divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a 
confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que 
você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 

DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 
avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 



receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 
eletronicamente documentos enviados por nós.  

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente  

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, 
forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os 
avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 
fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 
todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 
forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 
formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que 
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações 
eletronicamente.  

Como contatar a CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA:  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo 
eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu 
consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:  

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:  

Para informar seu novo endereço de e-mail a CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 
DE PAGAMENTO LTDA:  

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos 
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail 
para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo 
endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço 
de e-mail.  

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo 
endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de 
e-mail no sistema DocuSign.  

Para solicitar cópias impressas a CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 
PAGAMENTO LTDA:  

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por 
nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da 
mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de 
telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.  



Para revogar o seu consentimento perante a CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 
DE PAGAMENTO LTDA:  

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 
eletrônico, você poderá:  

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-
mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de 
quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da 
revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior 
para serem processadas.  

Hardware e software necessários**:  

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®  

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); 
 superior (Mac apenas)  

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 
arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600  

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão  

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 
você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas 
operacionais e navegadores não são suportadas.  

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 
eletronicamente:  

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 
eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente 
divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você 
o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 
e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 
favor, informe-nos clicando sobre o  

 



(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 
RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 
ASSINATURA; e  

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la 
para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a CGMP - CENTRO DE 
GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA conforme descrito acima, eu consinto em 
receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, 
aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por CGMP 
- CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA durante o curso do meu 
relacionamento com você. 





Mensalidade: Isento se utilizar somente nas 
Concessionárias Rodosol. 

*R$19,90 quando utilizar em outras 
concessionárias, estacionamentos e demais 
serviços.

Adesão: Isento 

Oferta Comercial: RodoSol

*Por veículo. Valores relativos aos nossos serviços são 
reajustados anualmente em setembro, conforme previsto 
em nosso Termo e Condições Gerais.

Sujeito análise de crédito.

Validade: 30/10/2021

Nome: Juliane Nogueira 

E-mail: juliane.nogueira@semparar.com.br

Telefone: 11 96311 6989


