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ANEXO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS PRODUTOS ALELO

ALELO MOBILIDADE LIMITE DE USO

Este Anexo é parte integrante do Contrato de Prestação 
de Serviços dos Produtos Alelo (Contrato). Ele define as 
condições específicas do produto Alelo Mobilidade.

LEMBRE-SE: ao aderir este Anexo, por uma das formas 
descritas no Contrato, o Cliente concorda com todas as 
condições estabelecidas para o produto 
Alelo Mobilidade.

I - DEFINIÇÕES

(a) Alelo Estoque: Alelo Mobilidade emitido sem 
indicação de um Usuário específico para uso em 
situações emergenciais e temporárias até a entrega dos 
Meios de Pagamento Alelo definitivos. Deverá ser 
guardado e mantido por um responsável autorizado pelo 
Cliente. No momento da liberação do Alelo Estoque 
pelo Cliente para utilização de pagamentos de Produtos 
de Mobilidade na Rede de Estabelecimentos, este deverá 
estar atrelado obrigatoriamente a um Usuário;

(b) Alelo Mobilidade: Meio de Pagamento Alelo 
pós-pago que pode ser usado para aquisição de Produtos 
de Mobilidade na Rede de Estabelecimentos. O uso está 
condicionado à disponibilidade de Limite de Uso;

(c) Conta de Pagamento: conta de titularidade do 
Cliente vinculada ao Alelo Mobilidade. Destina-se ao 
registro de Limite de Uso disponibilizado pelo Cliente, 
bem como de Transações efetuadas pelo Usuário.

(d) Limites: O valor máximo de uso para cada Meio 
de Pagamento Alelo, por Usuário, distribuído pelo 
Cliente entre os Usuários, é denominado Limite de Uso. 
A soma de todos os Limites de Uso equivale ao Limite 

utilizado para se referir ao Limite Global e Limite de 
Uso, conjuntamente; e,

(e) Produtos de Mobilidade: produtos e/ou serviços 
vinculados direta ou indiretamente ao uso de veículo 
automotor e/ou à mobilidade do Usuário.

II - OBJETO

2.1. O objeto deste Anexo é a prestação de serviços 
pela Alelo ao Cliente de emissão e gestão do Alelo 
Mobilidade para aquisição de Produtos de Mobilidade 
na Rede de Estabelecimentos. Cabe ao Cliente o 

pagamento pelos Limites de Uso utilizados e o 
pagamento de tarifas e comissões.

2.1.1. O Alelo Mobilidade é destinado para ajuda 
de custo dos colaboradores durante as atividades de 
trabalho, conforme política do Cliente, portanto, não 
configurado como um benefício.

III - EMISSÃO DO ALELO MOBILIDADE E
DEFINIÇÃO DO LIMITE DE USO

3.1. Previamente à solicitação da emissão dos Meios 
de Pagamento Alelo, o Cliente deverá pelo Portal Alelo: 
(i) definir se concede a permissão de acesso aos 
Usuários ao Limite de Uso e extrato do Meio de 
Pagamento Alelo, por meio da CAU ou aplicativo 
disponibilizado pela Alelo; e, (ii) definir a Rede de 
Estabelecimentos dos Meios de Pagamento Alelo.

3.1.1. Poderão ser definidas pelo Cliente as 
seguintes modalidades de Rede de Aceitação:

(i)
de Combustíveis
estabelecimentos que atuem no segmento de 
comércio varejista de combustíveis;

(ii)
Automotivos
estabelecimentos que atuem no segmento de 
comércio varejista de produtos e/ou serviços 
automotivos, incluindo oficinas mecânicas, 
estacionamentos e similares;

(iii) Rede de Aceitação na modalidade 
compreende apenas os 

estabelecimentos que atuem no segmento de 
serviços relacionados à mobilidade urbana. 
Encontram-se também dentre outros, aplicativos 
para o transporte de passageiros, locação e 
compartilhamento de veículos automotores e/ou 
de ciclo, de carona e similares; ou

(iv)
Rede as Redes de Aceitação 
mencionadas acima.

3.1.2. A Rede de Aceitação poderá ser definida pelo 
Cliente por Meio de Pagamento Alelo solicitado.

3.1.3. Se o Cliente não definir a Rede de Aceitação, 
Meios de Pagamento Alelo serão aplicáveis a 
modalidade
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3.1.4. O Cliente poderá alterar as autorizações 
concedidas para a Rede Aceitação por meio do Portal 
Alelo a qualquer tempo. As novas condições 
passarão a vigorar imediatamente após a solicitação 
de alteração e serão aplicáveis a todos os Meios de 
Pagamento Alelo solicitados pelo Cliente.

3.2. Cada Meio de Pagamento Alelo será emitido pela 
Alelo por solicitação do Cliente no Portal Alelo ou outro 
meio disponibilizados pela Alelo. O pedido deverá 
conter as informações solicitadas pela Alelo, tais como: 
(i) quantidade de Meios de Pagamento Alelo emitidos; 
(ii) dados de identificação dos Usuários (nome completo 
do Usuário, data de nascimento, devendo ser maior de 
14 anos, número do CPF/MF, e-mail e telefone com 
DDD); e, (iii) locais de entregas, dentre outros. 

3.3. O Cliente tem ciência que sua negativa em fornecer 
os dados solicitados pela Alelo possibilitará a não 
emissão ou cancelamento do Meio de Pagamento Alelo, 
e o bloqueio da respectiva Conta de Pagamento, 
permanecendo responsável pelos custos.

3.4. A Alelo não seguirá com a renovação de Limite 
Global ou Limite de Uso em caso de não pagamento 
pelo Cliente e poderá bloquear ou cancelar os Meios de 
Pagamento Alelo em caso de não cumprimento pelo 
Cliente em relação a qualquer das condições 
contratadas, inclusive quanto ao não pagamento, 
enquanto a falta persistir e sem prejuízo da rescisão do 
Contrato pela Alelo.

3.5. O Cliente deverá informar o Limite de Uso para 
cada Meio de Pagamento Alelo, devendo observar o 
Limite de Uso Global, por meio do Portal Alelo. O valor 
de cada Limite de Uso poderá ser alterado pelo Cliente 
com antecedência de 03 (três) dias da data prevista para 
renovação automática deste.  

3.6. Não poderão ser renovados os Limites de Uso dos 
Meios de Pagamento Alelo que tenham sido cancelados 
pelo Cliente, independentemente do motivo.

3.7. Caso o Cliente negue aos Usuários a 
possibilidade de consultarem o Limite de Uso e o extrato 
dos cartões por meio da CAU e aplicativo, será obrigado 
a orientá-los sobre o Limite de Uso disponível e ainda 
não utilizado.

3.8. A Alelo disponibilizará ao Cliente, quando 
solicitado expressamente e em caráter excepcional, o 
Alelo Estoque.

3.8.1. O Cliente se responsabiliza e isenta a Alelo 
de toda responsabilidade em relação a solicitação e 

uso dos Meios de Pagamento Alelo - Alelo Estoque, 
responsabilizando-se por sua guarda adequada.

3.8.2. Os Meios de Pagamento Alelo - Alelo 
Estoque emitidos serão de responsabilidade do 
Cliente, bem como deverão ser guardados e 
controlados pelo seu departamento encarregado. O 
Cliente é responsável pelo sigilo e correta utilização 
das respectivas senhas, devendo comunicar casos de 
perda, furto ou roubo.

3.8.3. O Cliente será responsável por todos os 
prejuízos, danos, despesas, tarifas e comissões 
aplicáveis em caso de uso indevido dos Meios de 
Pagamentos Alelo Alelo Estoque.

3.9. Será permitida a emissão de 01 (um) único Meio 
de Pagamento Alelo vinculado ao Cliente para cada 
Usuário.

3.10. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues 
no prazo de até 7 (sete) dias úteis da sua solicitação. O 
local da entrega deve ser previamente indicado pelo 
Cliente na Ficha Proposta, Proposta Comercial 
Eletrônica ou na solicitação de emissão dos Meios de 
Pagamento Alelo.

3.10.1. Os Meios de Pagamento Alelo serão 
entregues ao Cliente bloqueados. Deverão ser 
desbloqueados pelo Cliente para sua utilização, o 
que será feito pela CAE ou pelo Portal Alelo.

IV- CANCELAMENTO DO ALELO 
MOBILIDADE

4.1. A Alelo poderá cancelar os Meios de 
Pagamento Alelo e os Limites de Uso que sejam 
indevidamente emitidos ou disponibilizados por culpa 
exclusiva da Alelo. Neste caso, não será devida qualquer 
tarifa, encargo ou comissão pelos Clientes em relação 
aos cancelamentos.

4.2. Concluído o pedido de emissão do Meio de 
Pagamento Alelo pelo Cliente, não serão aceitas 
alterações ou devoluções. O Cliente será responsável 
por todos os custos e despesas incorridos pela Alelo em 
virtude do cancelamento dos Meios de Pagamento Alelo 
já emitidos e ainda não entregues.

4.3. Os Meios de Pagamento Alelo serão
automaticamente cancelados caso permaneçam pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias sem Transações.

4.3.1. Em caso de cancelamento dos Meios de 
Pagamento Alelo indevidamente emitidos por culpa 
do Cliente, este permanecerá responsável pelo 
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pagamento de todas as tarifas, comissões e encargos 
devidos à Alelo por conta: (i) da emissão indevida 
dos Meios de Pagamento Alelo; e (ii) reembolso do 
valor total das Transações realizadas até a data do 
cancelamento.

4.4 Em qualquer caso de denúncia ou rescisão do 
Contrato, os Meios de Pagamento ativos serão 
automaticamente cancelados e não poderão ser 
utilizados para a realização de Transações 
imediatamente após a data do efetivo término do 
Contrato.

V - TRANSAÇÕES

5.1. Os Meios de Pagamento Alelo serão válidos 
para (i) Transações presenciais e/ou; (ii) exclusivamente 

Transações realizadas por intermédio da internet.

A Alelo poderá solicitar alterações nos 
procedimentos de uso e aceitação dos Meios de 
Pagamento Alelo para: (i) obter maior segurança nas
Transações; e/ou (ii) adequar-se à legislação e 
regulamentação aplicável. A Alelo comunicará as 
alterações ao Cliente para que informe aos Usuários e 
por meio de alteração aos Termos e Condições de Uso. 

5.2.1. Os Meios de Pagamento Alelo só poderão ser 
utilizados para a realização de Transações à vista 
enquanto houver Saldo disponível de acordo com a 
Rede de Estabelecimentos. As Transações serão 
debitadas do respectivo Saldo disponível para cada 
Meio de Pagamento Alelo, sendo este restabelecido 
após a realização pelo Cliente de Cargas e Recargas.

5.3. A Alelo poderá bloquear temporariamente o 
Meio de Pagamento Alelo mediante prévia e expressa 
solicitação do Cliente em caso de licença ou afastamento 
temporário do Usuário, ficando o Cliente responsável 
por comunicar o Usuário a respeito do bloqueio 
temporário.

O Cliente deverá pagar as seguintes comissões 
e tarifas aplicáveis aos Meios de Pagamento Alelo de 
que trata este Anexo, de acordo com os valores, 
percentuais, prazos e forma de pagamento estabelecidos 
entre as Partes:

(i) Tarifa de Emissão: aplicável a cada Meio de 
Pagamento Alelo emitido. Não é aplicável em caso 
de substituição por prazo de validade expirado;

(ii) Tarifa de Emissão de Alelo Estoque: aplicável 
a cada Alelo Estoque emitido;

(iii) Tarifa de Reemissão: aplicável a cada Meio de 
Pagamento Alelo substituído por motivo de perda, 
roubo ou cancelamento, ou por outros motivos;

(iv) Tarifa de Entrega:  aplicável a cada entrega de 
Meio de Pagamento Alelo efetuada pela Alelo ao 
Cliente e/ou aos Usuários; e, 

(v) Comissão de Administração: aplicável sobre a 
soma dos valores das Transações realizadas nos 
Meios de Pagamento Alelo, conforme valores 
percentuais e prazos ajustados na Ficha Proposta.

VII VIGÊNCIA E RESCISÃO

7.1. O presente Anexo terá seu prazo de vigência 
iniciado: (i) na assinatura da Ficha Proposta; ou (ii) no 
aceite verbal via Central de Vendas e CAE ou aceite 
online; ou ainda (iii) na data do primeiro pedido de 
emissão de Meios de Pagamento Alelo; ou (iv) com a 
solicitação de disponibilização de Limite de Uso, sendo 
certo que deverão ser observadas as cláusulas e 
condições de vigência e rescisão previstas na Cláusula
VIII do Contrato.

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O presente Anexo é parte integrante do Contrato. 
Se as partes optarem pela alteração dos termos deste 
Anexo, deverão celebrar um novo Anexo que substituirá 
e revogará o Anexo vigente.

8.2. O presente Anexo foi devidamente registrado no 
cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Barueri São Paulo.

Barueri, 06 de dezembro de 2021.

________________________________________
ALELO S.A.

Testemunhas:

_______________________________________
Nome:
RG:

_______________________________________
Nome:
RG:
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Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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ANEXO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS PRODUTOS ALELO


ALELO MOBILIDADE LIMITE DE USO


Este Anexo é parte integrante do Contrato de Prestação 
de Serviços dos Produtos Alelo (Contrato). Ele define as 
condições específicas do produto Alelo Mobilidade.


LEMBRE-SE: ao aderir este Anexo, por uma das formas 
descritas no Contrato, o Cliente concorda com todas as 
condições estabelecidas para o produto 
Alelo Mobilidade.


I - DEFINIÇÕES


(a) Alelo Estoque: Alelo Mobilidade emitido sem 
indicação de um Usuário específico para uso em 
situações emergenciais e temporárias até a entrega dos 
Meios de Pagamento Alelo definitivos. Deverá ser 
guardado e mantido por um responsável autorizado pelo 
Cliente. No momento da liberação do Alelo Estoque 
pelo Cliente para utilização de pagamentos de Produtos 
de Mobilidade na Rede de Estabelecimentos, este deverá 
estar atrelado obrigatoriamente a um Usuário;


(b) Alelo Mobilidade: Meio de Pagamento Alelo 
pós-pago que pode ser usado para aquisição de Produtos 
de Mobilidade na Rede de Estabelecimentos. O uso está 
condicionado à disponibilidade de Limite de Uso;


(c) Conta de Pagamento: conta de titularidade do 
Cliente vinculada ao Alelo Mobilidade. Destina-se ao 
registro de Limite de Uso disponibilizado pelo Cliente, 
bem como de Transações efetuadas pelo Usuário.


(d) Limites: O valor máximo de uso para cada Meio 
de Pagamento Alelo, por Usuário, distribuído pelo 
Cliente entre os Usuários, é denominado Limite de Uso. 
A soma de todos os Limites de Uso equivale ao Limite 


utilizado para se referir ao Limite Global e Limite de 
Uso, conjuntamente; e,


(e) Produtos de Mobilidade: produtos e/ou serviços 
vinculados direta ou indiretamente ao uso de veículo 
automotor e/ou à mobilidade do Usuário.


II - OBJETO


2.1. O objeto deste Anexo é a prestação de serviços 
pela Alelo ao Cliente de emissão e gestão do Alelo 
Mobilidade para aquisição de Produtos de Mobilidade 
na Rede de Estabelecimentos. Cabe ao Cliente o 


pagamento pelos Limites de Uso utilizados e o 
pagamento de tarifas e comissões.


2.1.1. O Alelo Mobilidade é destinado para ajuda 
de custo dos colaboradores durante as atividades de 
trabalho, conforme política do Cliente, portanto, não 
configurado como um benefício.


III - EMISSÃO DO ALELO MOBILIDADE E
DEFINIÇÃO DO LIMITE DE USO


3.1. Previamente à solicitação da emissão dos Meios 
de Pagamento Alelo, o Cliente deverá pelo Portal Alelo: 
(i) definir se concede a permissão de acesso aos 
Usuários ao Limite de Uso e extrato do Meio de 
Pagamento Alelo, por meio da CAU ou aplicativo 
disponibilizado pela Alelo; e, (ii) definir a Rede de 
Estabelecimentos dos Meios de Pagamento Alelo.


3.1.1. Poderão ser definidas pelo Cliente as 
seguintes modalidades de Rede de Aceitação:


(i)
de Combustíveis
estabelecimentos que atuem no segmento de 
comércio varejista de combustíveis;


(ii)
Automotivos
estabelecimentos que atuem no segmento de 
comércio varejista de produtos e/ou serviços 
automotivos, incluindo oficinas mecânicas, 
estacionamentos e similares;


(iii) Rede de Aceitação na modalidade 
compreende apenas os 


estabelecimentos que atuem no segmento de 
serviços relacionados à mobilidade urbana. 
Encontram-se também dentre outros, aplicativos 
para o transporte de passageiros, locação e 
compartilhamento de veículos automotores e/ou 
de ciclo, de carona e similares; ou


(iv)
Rede as Redes de Aceitação 
mencionadas acima.


3.1.2. A Rede de Aceitação poderá ser definida pelo 
Cliente por Meio de Pagamento Alelo solicitado.


3.1.3. Se o Cliente não definir a Rede de Aceitação, 
Meios de Pagamento Alelo serão aplicáveis a 
modalidade
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3.1.4. O Cliente poderá alterar as autorizações 
concedidas para a Rede Aceitação por meio do Portal 
Alelo a qualquer tempo. As novas condições 
passarão a vigorar imediatamente após a solicitação 
de alteração e serão aplicáveis a todos os Meios de 
Pagamento Alelo solicitados pelo Cliente.


3.2. Cada Meio de Pagamento Alelo será emitido pela 
Alelo por solicitação do Cliente no Portal Alelo ou outro 
meio disponibilizados pela Alelo. O pedido deverá 
conter as informações solicitadas pela Alelo, tais como: 
(i) quantidade de Meios de Pagamento Alelo emitidos; 
(ii) dados de identificação dos Usuários (nome completo 
do Usuário, data de nascimento, devendo ser maior de 
14 anos, número do CPF/MF, e-mail e telefone com 
DDD); e, (iii) locais de entregas, dentre outros. 


3.3. O Cliente tem ciência que sua negativa em fornecer 
os dados solicitados pela Alelo possibilitará a não 
emissão ou cancelamento do Meio de Pagamento Alelo, 
e o bloqueio da respectiva Conta de Pagamento, 
permanecendo responsável pelos custos.


3.4. A Alelo não seguirá com a renovação de Limite 
Global ou Limite de Uso em caso de não pagamento 
pelo Cliente e poderá bloquear ou cancelar os Meios de 
Pagamento Alelo em caso de não cumprimento pelo 
Cliente em relação a qualquer das condições 
contratadas, inclusive quanto ao não pagamento, 
enquanto a falta persistir e sem prejuízo da rescisão do 
Contrato pela Alelo.


3.5. O Cliente deverá informar o Limite de Uso para 
cada Meio de Pagamento Alelo, devendo observar o 
Limite de Uso Global, por meio do Portal Alelo. O valor 
de cada Limite de Uso poderá ser alterado pelo Cliente 
com antecedência de 03 (três) dias da data prevista para 
renovação automática deste.  


3.6. Não poderão ser renovados os Limites de Uso dos 
Meios de Pagamento Alelo que tenham sido cancelados 
pelo Cliente, independentemente do motivo.


3.7. Caso o Cliente negue aos Usuários a 
possibilidade de consultarem o Limite de Uso e o extrato 
dos cartões por meio da CAU e aplicativo, será obrigado 
a orientá-los sobre o Limite de Uso disponível e ainda 
não utilizado.


3.8. A Alelo disponibilizará ao Cliente, quando 
solicitado expressamente e em caráter excepcional, o 
Alelo Estoque.


3.8.1. O Cliente se responsabiliza e isenta a Alelo 
de toda responsabilidade em relação a solicitação e 


uso dos Meios de Pagamento Alelo - Alelo Estoque, 
responsabilizando-se por sua guarda adequada.


3.8.2. Os Meios de Pagamento Alelo - Alelo 
Estoque emitidos serão de responsabilidade do 
Cliente, bem como deverão ser guardados e 
controlados pelo seu departamento encarregado. O 
Cliente é responsável pelo sigilo e correta utilização 
das respectivas senhas, devendo comunicar casos de 
perda, furto ou roubo.


3.8.3. O Cliente será responsável por todos os 
prejuízos, danos, despesas, tarifas e comissões 
aplicáveis em caso de uso indevido dos Meios de 
Pagamentos Alelo Alelo Estoque.


3.9. Será permitida a emissão de 01 (um) único Meio 
de Pagamento Alelo vinculado ao Cliente para cada 
Usuário.


3.10. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues 
no prazo de até 7 (sete) dias úteis da sua solicitação. O 
local da entrega deve ser previamente indicado pelo 
Cliente na Ficha Proposta, Proposta Comercial 
Eletrônica ou na solicitação de emissão dos Meios de 
Pagamento Alelo.


3.10.1. Os Meios de Pagamento Alelo serão 
entregues ao Cliente bloqueados. Deverão ser 
desbloqueados pelo Cliente para sua utilização, o 
que será feito pela CAE ou pelo Portal Alelo.


IV- CANCELAMENTO DO ALELO 
MOBILIDADE


4.1. A Alelo poderá cancelar os Meios de 
Pagamento Alelo e os Limites de Uso que sejam 
indevidamente emitidos ou disponibilizados por culpa 
exclusiva da Alelo. Neste caso, não será devida qualquer 
tarifa, encargo ou comissão pelos Clientes em relação 
aos cancelamentos.


4.2. Concluído o pedido de emissão do Meio de 
Pagamento Alelo pelo Cliente, não serão aceitas 
alterações ou devoluções. O Cliente será responsável 
por todos os custos e despesas incorridos pela Alelo em 
virtude do cancelamento dos Meios de Pagamento Alelo 
já emitidos e ainda não entregues.


4.3. Os Meios de Pagamento Alelo serão
automaticamente cancelados caso permaneçam pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias sem Transações.


4.3.1. Em caso de cancelamento dos Meios de 
Pagamento Alelo indevidamente emitidos por culpa 
do Cliente, este permanecerá responsável pelo 
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pagamento de todas as tarifas, comissões e encargos 
devidos à Alelo por conta: (i) da emissão indevida 
dos Meios de Pagamento Alelo; e (ii) reembolso do 
valor total das Transações realizadas até a data do 
cancelamento.


4.4 Em qualquer caso de denúncia ou rescisão do 
Contrato, os Meios de Pagamento ativos serão 
automaticamente cancelados e não poderão ser 
utilizados para a realização de Transações 
imediatamente após a data do efetivo término do 
Contrato.


V - TRANSAÇÕES


5.1. Os Meios de Pagamento Alelo serão válidos 
para (i) Transações presenciais e/ou; (ii) exclusivamente 


Transações realizadas por intermédio da internet.


A Alelo poderá solicitar alterações nos 
procedimentos de uso e aceitação dos Meios de 
Pagamento Alelo para: (i) obter maior segurança nas
Transações; e/ou (ii) adequar-se à legislação e 
regulamentação aplicável. A Alelo comunicará as 
alterações ao Cliente para que informe aos Usuários e 
por meio de alteração aos Termos e Condições de Uso. 


5.2.1. Os Meios de Pagamento Alelo só poderão ser 
utilizados para a realização de Transações à vista 
enquanto houver Saldo disponível de acordo com a 
Rede de Estabelecimentos. As Transações serão 
debitadas do respectivo Saldo disponível para cada 
Meio de Pagamento Alelo, sendo este restabelecido 
após a realização pelo Cliente de Cargas e Recargas.


5.3. A Alelo poderá bloquear temporariamente o 
Meio de Pagamento Alelo mediante prévia e expressa 
solicitação do Cliente em caso de licença ou afastamento 
temporário do Usuário, ficando o Cliente responsável 
por comunicar o Usuário a respeito do bloqueio 
temporário.


O Cliente deverá pagar as seguintes comissões 
e tarifas aplicáveis aos Meios de Pagamento Alelo de 
que trata este Anexo, de acordo com os valores, 
percentuais, prazos e forma de pagamento estabelecidos 
entre as Partes:


(i) Tarifa de Emissão: aplicável a cada Meio de 
Pagamento Alelo emitido. Não é aplicável em caso 
de substituição por prazo de validade expirado;


(ii) Tarifa de Emissão de Alelo Estoque: aplicável 
a cada Alelo Estoque emitido;


(iii) Tarifa de Reemissão: aplicável a cada Meio de 
Pagamento Alelo substituído por motivo de perda, 
roubo ou cancelamento, ou por outros motivos;


(iv) Tarifa de Entrega:  aplicável a cada entrega de 
Meio de Pagamento Alelo efetuada pela Alelo ao 
Cliente e/ou aos Usuários; e, 


(v) Comissão de Administração: aplicável sobre a 
soma dos valores das Transações realizadas nos 
Meios de Pagamento Alelo, conforme valores 
percentuais e prazos ajustados na Ficha Proposta.


VII VIGÊNCIA E RESCISÃO


7.1. O presente Anexo terá seu prazo de vigência 
iniciado: (i) na assinatura da Ficha Proposta; ou (ii) no 
aceite verbal via Central de Vendas e CAE ou aceite 
online; ou ainda (iii) na data do primeiro pedido de 
emissão de Meios de Pagamento Alelo; ou (iv) com a 
solicitação de disponibilização de Limite de Uso, sendo 
certo que deverão ser observadas as cláusulas e 
condições de vigência e rescisão previstas na Cláusula
VIII do Contrato.


VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS


8.1. O presente Anexo é parte integrante do Contrato. 
Se as partes optarem pela alteração dos termos deste 
Anexo, deverão celebrar um novo Anexo que substituirá 
e revogará o Anexo vigente.


8.2. O presente Anexo foi devidamente registrado no 
cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Barueri São Paulo.


Barueri, 06 de dezembro de 2021.


________________________________________
ALELO S.A.


Testemunhas:


_______________________________________
Nome:
RG:


_______________________________________
Nome:
RG:








1


ANEXO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS PRODUTOS ALELO


ALELO MOBILIDADE LIMITE DE USO


Este Anexo é parte integrante do Contrato de Prestação 
de Serviços dos Produtos Alelo (Contrato). Ele define as 
condições específicas do produto Alelo Mobilidade.


LEMBRE-SE: ao aderir este Anexo, por uma das formas 
descritas no Contrato, o Cliente concorda com todas as 
condições estabelecidas para o produto 
Alelo Mobilidade.


I - DEFINIÇÕES


(a) Alelo Estoque: Alelo Mobilidade emitido sem 
indicação de um Usuário específico para uso em 
situações emergenciais e temporárias até a entrega dos 
Meios de Pagamento Alelo definitivos. Deverá ser 
guardado e mantido por um responsável autorizado pelo 
Cliente. No momento da liberação do Alelo Estoque 
pelo Cliente para utilização de pagamentos de Produtos 
de Mobilidade na Rede de Estabelecimentos, este deverá 
estar atrelado obrigatoriamente a um Usuário;


(b) Alelo Mobilidade: Meio de Pagamento Alelo 
pós-pago que pode ser usado para aquisição de Produtos 
de Mobilidade na Rede de Estabelecimentos. O uso está 
condicionado à disponibilidade de Limite de Uso;


(c) Conta de Pagamento: conta de titularidade do 
Cliente vinculada ao Alelo Mobilidade. Destina-se ao 
registro de Limite de Uso disponibilizado pelo Cliente, 
bem como de Transações efetuadas pelo Usuário.


(d) Limites: O valor máximo de uso para cada Meio 
de Pagamento Alelo, por Usuário, distribuído pelo 
Cliente entre os Usuários, é denominado Limite de Uso. 
A soma de todos os Limites de Uso equivale ao Limite 


utilizado para se referir ao Limite Global e Limite de 
Uso, conjuntamente; e,


(e) Produtos de Mobilidade: produtos e/ou serviços 
vinculados direta ou indiretamente ao uso de veículo 
automotor e/ou à mobilidade do Usuário.


II - OBJETO


2.1. O objeto deste Anexo é a prestação de serviços 
pela Alelo ao Cliente de emissão e gestão do Alelo 
Mobilidade para aquisição de Produtos de Mobilidade 
na Rede de Estabelecimentos. Cabe ao Cliente o 


pagamento pelos Limites de Uso utilizados e o 
pagamento de tarifas e comissões.


2.1.1. O Alelo Mobilidade é destinado para ajuda 
de custo dos colaboradores durante as atividades de 
trabalho, conforme política do Cliente, portanto, não 
configurado como um benefício.


III - EMISSÃO DO ALELO MOBILIDADE E
DEFINIÇÃO DO LIMITE DE USO


3.1. Previamente à solicitação da emissão dos Meios 
de Pagamento Alelo, o Cliente deverá pelo Portal Alelo: 
(i) definir se concede a permissão de acesso aos 
Usuários ao Limite de Uso e extrato do Meio de 
Pagamento Alelo, por meio da CAU ou aplicativo 
disponibilizado pela Alelo; e, (ii) definir a Rede de 
Estabelecimentos dos Meios de Pagamento Alelo.


3.1.1. Poderão ser definidas pelo Cliente as 
seguintes modalidades de Rede de Aceitação:


(i)
de Combustíveis
estabelecimentos que atuem no segmento de 
comércio varejista de combustíveis;


(ii)
Automotivos
estabelecimentos que atuem no segmento de 
comércio varejista de produtos e/ou serviços 
automotivos, incluindo oficinas mecânicas, 
estacionamentos e similares;


(iii) Rede de Aceitação na modalidade 
compreende apenas os 


estabelecimentos que atuem no segmento de 
serviços relacionados à mobilidade urbana. 
Encontram-se também dentre outros, aplicativos 
para o transporte de passageiros, locação e 
compartilhamento de veículos automotores e/ou 
de ciclo, de carona e similares; ou


(iv)
Rede as Redes de Aceitação 
mencionadas acima.


3.1.2. A Rede de Aceitação poderá ser definida pelo 
Cliente por Meio de Pagamento Alelo solicitado.


3.1.3. Se o Cliente não definir a Rede de Aceitação, 
Meios de Pagamento Alelo serão aplicáveis a 
modalidade
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3.1.4. O Cliente poderá alterar as autorizações 
concedidas para a Rede Aceitação por meio do Portal 
Alelo a qualquer tempo. As novas condições 
passarão a vigorar imediatamente após a solicitação 
de alteração e serão aplicáveis a todos os Meios de 
Pagamento Alelo solicitados pelo Cliente.


3.2. Cada Meio de Pagamento Alelo será emitido pela 
Alelo por solicitação do Cliente no Portal Alelo ou outro 
meio disponibilizados pela Alelo. O pedido deverá 
conter as informações solicitadas pela Alelo, tais como: 
(i) quantidade de Meios de Pagamento Alelo emitidos; 
(ii) dados de identificação dos Usuários (nome completo 
do Usuário, data de nascimento, devendo ser maior de 
14 anos, número do CPF/MF, e-mail e telefone com 
DDD); e, (iii) locais de entregas, dentre outros. 


3.3. O Cliente tem ciência que sua negativa em fornecer 
os dados solicitados pela Alelo possibilitará a não 
emissão ou cancelamento do Meio de Pagamento Alelo, 
e o bloqueio da respectiva Conta de Pagamento, 
permanecendo responsável pelos custos.


3.4. A Alelo não seguirá com a renovação de Limite 
Global ou Limite de Uso em caso de não pagamento 
pelo Cliente e poderá bloquear ou cancelar os Meios de 
Pagamento Alelo em caso de não cumprimento pelo 
Cliente em relação a qualquer das condições 
contratadas, inclusive quanto ao não pagamento, 
enquanto a falta persistir e sem prejuízo da rescisão do 
Contrato pela Alelo.


3.5. O Cliente deverá informar o Limite de Uso para 
cada Meio de Pagamento Alelo, devendo observar o 
Limite de Uso Global, por meio do Portal Alelo. O valor 
de cada Limite de Uso poderá ser alterado pelo Cliente 
com antecedência de 03 (três) dias da data prevista para 
renovação automática deste.  


3.6. Não poderão ser renovados os Limites de Uso dos 
Meios de Pagamento Alelo que tenham sido cancelados 
pelo Cliente, independentemente do motivo.


3.7. Caso o Cliente negue aos Usuários a 
possibilidade de consultarem o Limite de Uso e o extrato 
dos cartões por meio da CAU e aplicativo, será obrigado 
a orientá-los sobre o Limite de Uso disponível e ainda 
não utilizado.


3.8. A Alelo disponibilizará ao Cliente, quando 
solicitado expressamente e em caráter excepcional, o 
Alelo Estoque.


3.8.1. O Cliente se responsabiliza e isenta a Alelo 
de toda responsabilidade em relação a solicitação e 


uso dos Meios de Pagamento Alelo - Alelo Estoque, 
responsabilizando-se por sua guarda adequada.


3.8.2. Os Meios de Pagamento Alelo - Alelo 
Estoque emitidos serão de responsabilidade do 
Cliente, bem como deverão ser guardados e 
controlados pelo seu departamento encarregado. O 
Cliente é responsável pelo sigilo e correta utilização 
das respectivas senhas, devendo comunicar casos de 
perda, furto ou roubo.


3.8.3. O Cliente será responsável por todos os 
prejuízos, danos, despesas, tarifas e comissões 
aplicáveis em caso de uso indevido dos Meios de 
Pagamentos Alelo Alelo Estoque.


3.9. Será permitida a emissão de 01 (um) único Meio 
de Pagamento Alelo vinculado ao Cliente para cada 
Usuário.


3.10. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues 
no prazo de até 7 (sete) dias úteis da sua solicitação. O 
local da entrega deve ser previamente indicado pelo 
Cliente na Ficha Proposta, Proposta Comercial 
Eletrônica ou na solicitação de emissão dos Meios de 
Pagamento Alelo.


3.10.1. Os Meios de Pagamento Alelo serão 
entregues ao Cliente bloqueados. Deverão ser 
desbloqueados pelo Cliente para sua utilização, o 
que será feito pela CAE ou pelo Portal Alelo.


IV- CANCELAMENTO DO ALELO 
MOBILIDADE


4.1. A Alelo poderá cancelar os Meios de 
Pagamento Alelo e os Limites de Uso que sejam 
indevidamente emitidos ou disponibilizados por culpa 
exclusiva da Alelo. Neste caso, não será devida qualquer 
tarifa, encargo ou comissão pelos Clientes em relação 
aos cancelamentos.


4.2. Concluído o pedido de emissão do Meio de 
Pagamento Alelo pelo Cliente, não serão aceitas 
alterações ou devoluções. O Cliente será responsável 
por todos os custos e despesas incorridos pela Alelo em 
virtude do cancelamento dos Meios de Pagamento Alelo 
já emitidos e ainda não entregues.


4.3. Os Meios de Pagamento Alelo serão
automaticamente cancelados caso permaneçam pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias sem Transações.


4.3.1. Em caso de cancelamento dos Meios de 
Pagamento Alelo indevidamente emitidos por culpa 
do Cliente, este permanecerá responsável pelo 
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pagamento de todas as tarifas, comissões e encargos 
devidos à Alelo por conta: (i) da emissão indevida 
dos Meios de Pagamento Alelo; e (ii) reembolso do 
valor total das Transações realizadas até a data do 
cancelamento.


4.4 Em qualquer caso de denúncia ou rescisão do 
Contrato, os Meios de Pagamento ativos serão 
automaticamente cancelados e não poderão ser 
utilizados para a realização de Transações 
imediatamente após a data do efetivo término do 
Contrato.


V - TRANSAÇÕES


5.1. Os Meios de Pagamento Alelo serão válidos 
para (i) Transações presenciais e/ou; (ii) exclusivamente 


Transações realizadas por intermédio da internet.


A Alelo poderá solicitar alterações nos 
procedimentos de uso e aceitação dos Meios de 
Pagamento Alelo para: (i) obter maior segurança nas
Transações; e/ou (ii) adequar-se à legislação e 
regulamentação aplicável. A Alelo comunicará as 
alterações ao Cliente para que informe aos Usuários e 
por meio de alteração aos Termos e Condições de Uso. 


5.2.1. Os Meios de Pagamento Alelo só poderão ser 
utilizados para a realização de Transações à vista 
enquanto houver Saldo disponível de acordo com a 
Rede de Estabelecimentos. As Transações serão 
debitadas do respectivo Saldo disponível para cada 
Meio de Pagamento Alelo, sendo este restabelecido 
após a realização pelo Cliente de Cargas e Recargas.


5.3. A Alelo poderá bloquear temporariamente o 
Meio de Pagamento Alelo mediante prévia e expressa 
solicitação do Cliente em caso de licença ou afastamento 
temporário do Usuário, ficando o Cliente responsável 
por comunicar o Usuário a respeito do bloqueio 
temporário.


O Cliente deverá pagar as seguintes comissões 
e tarifas aplicáveis aos Meios de Pagamento Alelo de 
que trata este Anexo, de acordo com os valores, 
percentuais, prazos e forma de pagamento estabelecidos 
entre as Partes:


(i) Tarifa de Emissão: aplicável a cada Meio de 
Pagamento Alelo emitido. Não é aplicável em caso 
de substituição por prazo de validade expirado;


(ii) Tarifa de Emissão de Alelo Estoque: aplicável 
a cada Alelo Estoque emitido;


(iii) Tarifa de Reemissão: aplicável a cada Meio de 
Pagamento Alelo substituído por motivo de perda, 
roubo ou cancelamento, ou por outros motivos;


(iv) Tarifa de Entrega:  aplicável a cada entrega de 
Meio de Pagamento Alelo efetuada pela Alelo ao 
Cliente e/ou aos Usuários; e, 


(v) Comissão de Administração: aplicável sobre a 
soma dos valores das Transações realizadas nos 
Meios de Pagamento Alelo, conforme valores 
percentuais e prazos ajustados na Ficha Proposta.


VII VIGÊNCIA E RESCISÃO


7.1. O presente Anexo terá seu prazo de vigência 
iniciado: (i) na assinatura da Ficha Proposta; ou (ii) no 
aceite verbal via Central de Vendas e CAE ou aceite 
online; ou ainda (iii) na data do primeiro pedido de 
emissão de Meios de Pagamento Alelo; ou (iv) com a 
solicitação de disponibilização de Limite de Uso, sendo 
certo que deverão ser observadas as cláusulas e 
condições de vigência e rescisão previstas na Cláusula
VIII do Contrato.


VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS


8.1. O presente Anexo é parte integrante do Contrato. 
Se as partes optarem pela alteração dos termos deste 
Anexo, deverão celebrar um novo Anexo que substituirá 
e revogará o Anexo vigente.


8.2. O presente Anexo foi devidamente registrado no 
cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Barueri São Paulo.


Barueri, 06 de dezembro de 2021.


________________________________________
ALELO S.A.


Testemunhas:


_______________________________________
Nome:
RG:


_______________________________________
Nome:
RG:
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