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CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS 

 

Este instrumento (o “Contrato”) estabelece os termos e condições para a adesão ao sistema 

REGIC, oferecido por ACHILLES DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA., sociedade 

empresária limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 07.523.994/0001-04, com sede na Cidade e Estado do Rio 

de Janeiro, na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 200, bloco 4, sala 104, Barra da Tijuca, 

CEP 22775-056, filial de ACHILLES GROUP (a “ACHILLES BR”), pelos fornecedores de bens e 

serviços (os “FORNECEDORES”) dos clientes da ACHILLES BR (os “CLIENTES”), conforme 

exposto abaixo: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O contrato tem como objeto a prestação pela ACHILLES BR e a tomada pelos 

FORNECEDORES, do serviço REGIC, definido como um sistema conjunto de cadastro e 

classificação dos FORNCEDORES e disponibilizados para os CLIENTES (o “Cadastro”), 

tendo em vista disponibilizar aos CLIENTES um banco de dados de diferentes 

FORNECEDORES que siga critérios objetivos e previamente determinados, a total 

critério da ACHILLES. 

 

1.2. Os FORNECEDORES poderão participar do Cadastro representando os CLIENTES, desde 

que expressamente autorizados para tanto. 

 
1.3. O Cadastro constitui a primeira fase do sistema de classificação próprio dos CLIENTES, 

sendo que cada um deles pode estabelecer procedimentos específicos de inclusão no 

cadastro, bem como determinar fases e critérios adicionais de classificação em ramos 

de atividades específicos. 

 

2. ACEITAÇÃO DO CONTRATO 

 

2.1. Os FORNECEDORES aderem integralmente aos termos e condições deste Contrato. 

 

2.2. No momento em que os FORNECEDORES aderem ao Contrato por meio da opção 

“aceitar” na página inicial do sistema REGIC, concordam também com o pagamento da 

tarifa para sua inclusão e manutenção do Cadastro (“Tarifa”). 

 
2.3. Os FORNECEDORES não efetuarão qualquer pagamento nos casos em que tiver sido 

estipulado, por contrato, que os CLIENTES arcarão com o pagamento das Tarifas.  
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2.4. Nos casos em que os CLIENTES não arcarem com a Tarifa, conforme o estabelecido 

contratualmente, os FORNECEDORES serão responsáveis pelo pagamento da Tarifa à 

ACHILLES BR.  

 
2.5. Confirmada a efetivação do pagamento da primeira Tarifa, seja pelos CLIENTES, seja 

pelos FORNECEDORES, aos FORNECEDORES serão concedidos, pela ACHILLES BR, os 

dados de acesso do Cadastro do sistema REGIC e uma confirmação por escrito da 

celebração do Contrato, a qual incluirá uma cópia clara, íntegra e legível de suas 

Condições Gerais. 

 
2.6. O Cadastro é finalizado quando a ACHILLES BR comunica o resultado aos 

FORNECEDORES e aos CLIENTES. 

 
2.7. Caso não seja possível concluir o Cadastro por causas atribuíveis aos FORNECEDORES, 

a Tarifa não será reembolsada aos CLIENTES ou aos FORNECEDORES. 

 

3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. A ACHILLES obriga-se a: 

 

i. Disponibilizar aos CLIENTES a informação franqueada pelos FORNECEDORES no 

questionário específico, mediante a inclusão dessas informações no Cadastro; 

 
ii. Notificar os FORNECEDORES sobre o Cadastro, sobre eventuais modificações 

necessárias para concluir o Cadastro, sobre a correição e suficiência da 

documentação recebida e sobre as circunstâncias dos FORNECEDORES; 

 
iii. Manter atualizado o conteúdo do Cadastro à disposição dos CLIENTES, de acordo 

com as informações disponibilizadas pelos fornecedores e/ou terceirizados; 

 
iv. Manter um relacionamento com os FORNECEDORES e CLIENTES cadastrados, 

especificando as categorias para as quais o cadastro é válido; 

 
v. Manter um registro de toda a documentação apresentada, relacionada ao 

Cadastro de FORNECEDORES, por um período de dois anos, tanto em meio físico 

quanto digital, sendo que após tal período a documentação poderá ser mantida 

apenas em formato digital; e 

 

vi. Garantir a confidencialidade dos dados proporcionados pelos FORNECEDORES, os 

quais somente poderão ser acessados pelos CLIENTES. 

 

3.2. O FORNECEDOR obriga-se a: 
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i. Responder ao questionário de forma precisa e completa, de modo que mostre a 

situação atual e geral da empresa, bem como dos produtos e serviços específicos 

oferecidos; 

 
ii. Enviar a documentação no prazo máximo de 60 dias consecutivos a partir da 

notificação inicial do processo relacionado ao Cadastro e sua renovação anual, 

sendo certo que o descumprimento dessa obrigação será motivo de 

cancelamento imediato do Cadastro do FORNECEDOR no sistema, entendendo-

se como desistência do processo, sem direito algum para o FORNECEDOR, nem 

devolução da Tarifa paga (quando aplicável); 

 
iii. Efetuar o processo de atualização parcial de informações, comunicando a 

ACHILLES BR sobre as mudanças ocorridas com relação aos dados do questionário 

(dados gerais, jurídicos, financeiros, técnicos, mandatos e declarações), 

fornecendo as comprovações das novas circunstâncias da empresa, no prazo de 

30 dias a partir das modificações, sendo certo que o descumprimento dessa 

obrigação fará recair sobre o FORNECEDOR todas as responsabilidades legais que 

possam surgir com os CLIENTES por esse motivo; 

 

iv. Validar suas informações quando a disponibilização desses no sistema REGIC for 

notificada pela ACHILLES BR, no prazo máximo de 5 dias úteis, sendo certo que o 

descumprimento dessa obrigação fará com que o FORNECEDOR seja 

plenamente responsável por todos os eventuais danos causados; 

 
v. Responsabilizar-se pela fidedignidade das informações franqueadas à ACHILLES 

BR, apresentando comprovação suficiente de experiência com relação aos 

serviços ou produtos para as quais se cadastrar como FORNECEDOR; e 

 
vi. Receber e aceitar, no e-mail indicado no Cadastro, os diferentes comunicados 

enviados pela ACHILLES BR, incluindo mas não se limitando a lembretes de prazos 

de processo, pesquisas de qualidade, notícias, boletins informativos de variáveis 

comerciais, aviso de pagamento e renovação, campanhas de atualização de dados 

e qualquer outro comunicado que a empresa possa enviar no futuro. Caso o 

FORNECEDOR não deseje receber informações no endereço de e-mail indicado, 

deverá solicitar expressamente e por escrito tal vontade à ACHILLES BR, 

assumindo total responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo causado em 

decorrência da cessação do envio dessas comunicações. 

 

4. TARIFAS E DESPESAS  

 

4.1. O Cadastro depende do pagamento da primeira Tarifa, a qual poderá ser arcada tanto 

pelo FORNECEDOR quanto pelo CLIENTE, conforme acordo específico entre esses.  
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4.2. Todas as despesas incorridas pelo FORNECEDOR que pretende se cadastrar no sistema 

REGIC são de sua responsabilidade exclusiva, seja qual for o resultado do processo. 

 

4.3. A ACHILLES BR pode franquear serviços adicionais aos FORNECEDORES já devidamente 

cadastrados no sistema REGIC, entendidos como serviços ordinariamente não incluídos 

na Tarifa. 

 
4.3.1. A prestação de serviços adicionais não constitui nem poderá constituir uma obrigação 

da ACHILLES BR perante aos FORNECEDORES, podendo ser interrompida a qualquer 

momento a critério da ACHILLES BR.  

 

4.4. A ACHILLES BR poderá, ainda, disponibilizar aos FORNECEDORES serviços adicionais 

que impliquem em acréscimos na Tarifa, os quais poderão ser arcados tanto pelos 

CLIENTES quanto pelos FORNECEDORES, conforme acordo específico entre esses. 

 
5. VIGÊNCIA E RESCISÃO 

  

5.1. O presente Contrato vigerá por 01 (um) ano contado da adesão do FORNECEDOR aos 

seus termos, sendo certo que a renovação do Contrato dependerá, pelo FORNECEDOR, 

de solicitação, do pagamento da Tarifa de Manutenção (quando aplicável) e de 

atualização dos dados fornecidos. 

 

5.2. Durante toda a vigência deste Contrato, a ACHILLES BR prestará suporte aos 

FORNECEDORES para atualização do Cadastro e para utilização do sistema REGIC. 

 
5.3. Este Contrato será rescindido de pleno direito pela ACHILLES BR no caso de 

descumprimento, por parte do FORNECEDOR, de quaisquer obrigações assumidas 

neste Contrato, caso em que ao FORNECEDOR não serão ressarcidas quaisquer Tarifas 

pagas (quando aplicável). 

 
5.4. Rescindido este Contrato, a ACHILLES BR cessará a utilização dos dados do 

FORNECEDOR, indisponibilizando o acesso de terceiros às suas informações e 

encerrando o acesso do FORNECEDOR ao Cadastro”. 

 

6. AUDITORIA DE CADASTRO 

 

6.1. Os CLIENTES poderão solicitar à ACHILLES BR o registro de quaisquer FORNECEDORES 

cadastrados ou em processo de cadastramento junto ao sistema REGIC. 

 

6.2. Os Cadastros podem ser revisados a qualquer momento a pedido das partes 

interessadas ou a critério da ACHILLES BR. 
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7. RESPONSABILIDADE 

 

7.1. As Partes estabelecem expressamente que a ACHILLES BR e os seus CLIENTES, 

funcionários, diretores, sócios ou acionistas e/ou assessores não responderão de 

nenhum modo por inconsistências na transcrição dos dados dos FORNECEDORES no 

Cadastro ou por qualquer ocorrência similar, como falhas ou interferências no serviço. 

 

7.2. Caso seja determinada a responsabilidade da ACHILLES BR por ocorrências 

relacionadas a este Contrato, as Partes definem que tal responsabilidade não poderá 

exceder proporcionalmente a quantia paga à ACHILLES BR em relação a este Contrato, 

pela parte que buscar tal ressarcimento. 

 
7.3. A ACHILLES BR não garante que os FORNECEDORES venham a ser contratados por um 

CLIENTE, nem garante de nenhum modo o pagamento que tal CLIENTE deva fazer aos 

FORNECEDORES. 

 
8. FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

8.1. Quaisquer ações oriundas do presente Acordo serão dirimidas pelo Foro da Cidade e 

Estado de Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 
Este Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis do Brasil em especial a Lei 
Federal nº 10.406/2002 (o “Código Civil Brasileiro”), excluindo situações de conflito entre 
os princípios legais que regem a aplicação das leis de qualquer outra 


