
 

 1 

 

 

 

CONTRATO DE CONSULTORIA 
FINANCEIRA – CLIENTE PESSOA 

FÍSICA PADRÃO 
 

Elastech Tecnologia de Informação S.A (“ElasBank”) 

CNPJ/MF nº 36.325.279/0001-20 

Data de Elaboração: 01 de março de 2021 

Área responsável: Consultoria  

Diretor responsável: Dr. Christian J. Zimmer 

Descrição:  Trata-se das condições da prestação de serviços de Consultoria nos termos 
da ICVM 592/17 

Aplicação:  Estes termos se aplicam a todos os clientes enquadrados como Pessoa 
Física, perfil padrão. 

  



 
 

 2 

 

 

Sumário 

1 Introdução ............................................................................................................................... 3 

2 Serviço de consultoria ............................................................................................................ 3 

3 Remuneração .......................................................................................................................... 5 

4 Declarações e Responsabilidade ........................................................................................... 6 

5 Garantias .................................................................................................................................. 9 

6 Infrações e Penalidades ....................................................................................................... 10 

7 Vigência e Disposições gerais .............................................................................................. 11 

 

  



 
 

 3 

 

1 INTRODUÇÃO 
Considerando que:  

(i) Elastech Tecnologia de Informação S.A (“ElasBank”) CNPJ/MF nº 
36.325.279/0001-20 é empresa devidamente credenciada como Consultora de 
Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e 

(ii) É do interesse do Contratante contar com os serviços de consultoria e 
assessoria financeira, especificamente em valores mobiliários, prestados pela 
Contratada;  

(iii) O Contratante e a Contratada desejam formalizar os termos e condições que 
regerão essa prestação de serviços. Resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços de Consultoria de Valores Mobiliários (doravante 
designado “Contrato”), fazendo-o na forma dos termos a seguir: 

Cláusula Primeira – Objeto: Constitui objeto deste contrato a prestação, pelo 
Contratado à Contratante, de serviço de consultoria de valores mobiliários, 
compreendido como o estudo de oportunidades de alocação de capital em títulos e 
valores mobiliários, assim entendidos como aqueles títulos previstos no art. 2° da Lei 
Federal 6.385/76. 

Considera-se consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de 
orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, 
independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores 
mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente. 

2 SERVIÇO DE CONSULTORIA 
Cláusula Segunda – Do serviço: O serviço de consultoria terá as seguintes 
características:  

1. Disponibilização por meios de internet, por parte da Contratada, de material 
com conteúdo analítico, contendo os títulos e valores mobiliários cuja situação 
apresentada represente, a critério único e exclusivo do Contratante, 
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oportunidade de investimento para o Contratante; baseado em material 
colhido com dados da Contratante.  

2. Otimização de carteiras de investimento, baseado em informações fornecidas 
pela Contratante. As principais informações são, mas não se restringem 
somente a estes: 

a. Objetivos de vida financeira, representando futuras realizações de gastos 
e/ou despesa da Contratada, detalhadas por valores, datas, moedas de 
pagamento e números de pagamentos; 

b. Receitas disponíveis atualmente e futuramente, detalhadas por valores, 
datas, moedas de pagamento e números de recebimentos; 

c. Temas de investimentos preferidos, com ponderações entre eles 
definidas pela Contratante; 

d. Visões sobre a evolução futura dos mercados econômicos e financeiros, 
sendo os cenários criados pela Contratante ou importados sob 
responsabilidade da Contratante de outras fontes para dentro da 
plataforma; 

e. Posições de valores mobiliários e títulos financeiros da Contratante em 
corretoras conectadas com a plataforma; 

f. Patrimônios informados pela Contratante; 
g. Perfil de Suitability informado pela Contratante; 
h. Transações observadas tanto na conta de pagamento gerenciada pela 

ElasBank como nas contas conectadas via serviço de leitura transacional 
da Credit Vista. 

3. Acompanhamento dos resultados (performance) das alocações, com 
rebalanceamentos regulares, conforme mudanças dos cenários econômicos, 
dos objetivos e das receitas da Contratante, considerando custos de transação 
e impostos. 

4. A adoção da carteira ideal sugerida pela ElasBank é de total responsabilidade 
da Contratante. Via a plataforma eletrônica www.elasbank.com.br, a Elasbank 
disponibiliza ferramentas computacionais que auxiliam à contratante na sua 
execução das ordens criadas.  

http://www.elasbank.com.br/
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5. É expressamente vedado que a Contratada atue como procurador ou 
representante da Contratante perante instituições integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, para fins de implementar e executar as 
operações que reflitam as recomendações objeto da sua prestação de serviço. 

a. Toda e qualquer execução de ordens de compra e venda possivelmente, 
mas não exclusivamente, resultando das recomendações da Contratada 
serão enviadas pela própria Contratante. 

b. A Contratada, via a plataforma www.elasbank.com.br disponibiliza à 
Contratante meios eletrônicos que facilitam à Contratante o envio de 
ordens às instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, mas sempre na base de uso de contas pessoais da 
Contratante nestas instituições. 

3 REMUNERAÇÃO 
Cláusula Terceira – Da Remuneração: 

1. A Contratante remunera os serviços da Contratada por meio de pagamento de 
uma taxa de Consultoria de 0,5% ao ano sobre o valor dos investimentos 
gerenciados da Contratante. 

2. O pagamento da taxa é devido cada 3 (três)meses, ou seja, 4 (quatro) vezes ao ano, 
de forma proporcional, sendo ela devida sobre o valor médio gerenciado nos 3 
(três) meses anteriores à data de cobrança. 

3. Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a 
remuneração relativa aquele serviço será proporcional ao período em que o 
mesmo foi prestado. 

4. Na hipótese de atraso no pagamento. total ou parcial, dos valores devidos pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA. aos. montantes em atraso deverão ser acrescidos 
Juros compensatórios de 1 % (um por cento) ao mês sobre os valores corrigidos 
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. bem como multa moratória de 
2% (Dois por cento) sobre o valor total em atraso. 

5. É vedado que a Contratada receba valores financeiros das empresas usadas para 
facilitar o envio das ordens, como Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários 

http://www.elasbank.com.br/
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(DTVM), como rebates etc. Todas as vantagens financeiras obtidas dessas 
operações serão repassadas nas suas íntegras à Contratante. 

4 DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADE  
Cláusula Quarta – Das obrigações e responsabilidades: 

1. A Contratante declara possuir inequívoca ciência que os serviços objeto deste 
contrato serão prestados pela ElasBank, empresa devidamente credenciada como 
Consultora de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários.  

2. A Contratante declara, ainda, ter ciência inequívoca que:  
a. As recomendações oriundas desta prestação de serviço refletirão única e 

exclusivamente as opiniões de seus autores e serão elaboradas de forma 
independente;  

b. Este serviço não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou 
solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de 
participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer 
jurisdição;  

c. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada pela 
Contratante, levando em consideração todos os riscos e custos incidentes;  

d. Os desempenhos anteriores não são, necessariamente, indicativos de 
resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou 
implícita, é feita em relação a desempenhos futuros;  

e. A Contratante é a único responsável pelas decisões de investimento ou de 
abstenção de investimento que tomar em decorrência da prestação do 
serviço objeto deste Contrato. O serviço, objeto deste contrato, poderá ser 
prestado através da rede mundial de computadores e/ou através de 
telecomunicações, estando sujeito a instabilidade e/ou inacessibilidade pelas 
quais o Contratado se exime de qualquer responsabilidade. 

3. A Contratante declara, sob as penas da lei, que todos os dados enviados à 
Contratada através do cadastro para assinatura deste Contrato ou de quaisquer 
outros meios, como a plataforma www.elasbank.com.br, são verdadeiros. 
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4. Cada parte obriga-se a manter sigilo a respeito de qualquer informação 
confidencial de titularidade da outra parte que venha a receber em decorrência da 
prestação de serviços realizadas sob o âmbito deste contrato, a saber  

a. "Informação Confidencial" inclui todas as informações identificadas por 
legendas como sendo privadas ou confidenciais. ou identificadas oralmente 
pela parte divulgante como privadas ou confidenciais e confirmadas por 
escrito dentro de 30 (trinta) dias da comunicação,  

b. Também são consideradas informações confidenciais, para todos os efeitos 
do presente contrato, as informações assim definidas pela legislação 
relacionadas as atividades da CONTRATANTE e aquelas constantes de 
documentos referentes à carteira de investimentos da CONTRATANTE, 
especialmente quando demonstrarem a composição da referida carteira ou 
os objetivos ou planos de investimento da CONTRATANTE.  

5. Para a execução dos serviços ora contratados. as informações confidenciais 
poderão ser disponibilizadas a empregados prepostos consultores ou 
pesquisadores das partes, respondendo cada parte perante a outra pelos atos 
destas pessoas no que tange ao dever de sigilo.  

6. Não serão consideradas como informações confidenciais aquelas: 
a. Já disponíveis ao público sem quebra deste contrato;  
b. Devidamente recebidas por terceiros não envolvidos na prestação de 

serviços previstos neste contrato sem descumprimento de quaisquer das 
presentes obrigações de confidencialidade  

c. Independentemente desenvolvidas por pessoas ou agentes de uma parte 
sem acesso às Informações confidenciais da outra.  

d. Já comprovadamente conhecidas do recebedor no momento da divulgação, 
ou  

e. Que, por ordem Judicial ou de autoridade competente, devam ser 
divulgadas, hipótese na qual a parte a quem for dirigida a ordem, deve 
comunicar, imediatamente, é outra parte sobre a existência da determinação 
e as informações a ela relacionadas. 

7. São obrigações da CONTRATANTE:  
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a. Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à realização das 
análises e confecção dos relatórios.  

8.  São obrigações da CONTRATADA 
a. Envidar seus melhores esforços na prestação dos serviços; 
b. Manter os padrões de qualidade e metodologia especificadas, informando 

previamente qualquer alteração que deva ser introduzida por razão de 
ordem técnica ("up grade"). de mercado ou derivada de nova 
regulamentação do setor,  

c. Utilizar sistemas de comunicação e processamento de informações seguros, 
que preservem a confidencialidade das Informações individuais recebidas e 
processadas, com base em padrões normalmente aceitos no mercado ou 
pelas partes. 

d.  Suspender a prestação de serviços que estejam comprometidas ou que, em 
sua opinião, possam vir a ser comprometidas por problemas ou falhas até 
que tais falhas ou problemas sejam sanados;  

e. Suspender definitivamente. e a qualquer tempo, quaisquer dos serviços que 
sejam comprometidos por falhas ou problemas ou que possam vir a ser 
comprometidos por problemas ou falhas quando tais falhas ou problemas 
não possam ser sanados; 

f. Iniciar imediatamente os estudos e procedimentos visando contornar 
qualquer problema detectado na prestação dos serviços; e  

g. Utilizar metodologias e critérios baseados em séries de desempenho 
histórico dos ativos e/ou das instituições analisadas. 

9. Os direitos e obrigações decorrentes deste contrato não poderão ser cedidos por 
qualquer das partes sem a autorização prévia e expressa da outra. 

10.  Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a 
inobservância, de todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste 
contrato. tal fato não poderá ser considerado novação nem liberará, desonerará, 
ou de qualquer forma, afetará ou prejudicará essas mesmas cláusulas e condições, 
as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse 
ocorrido. 
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5 GARANTIAS 
Cláusula Quinta: Das Garantias.  

1. A CONTRATADA garante que buscará, em regime de melhor esforço. na execução 
dos serviços ora contratados, fornecer informações à CONTRATANTE que a 
auxiliem na gestão de risco e na administração de carteiras de investimentos, 
próprias ou terceirizadas, a fim de que a CONTRATANTE avalie o desempenho de 
tais carteiras e, se possível, otimize o desempenho de seus investimentos  

2. Para tanto a CONTRATADA garante que as metodologias e critérios utilizados na 
prestação dos serviços atendam aos requisitos regulamentares e técnicos 
usualmente utilizados no mercado e recomendados pelos órgãos oficiais 
competentes. 

3. A CONTRATADA não garante a obtenção de resultados positivos ou vantagens pela 
CONTRATANTE em decorrência da contratação dos serviços. 

4. Tendo em vista que as metodologias e critérios adotados pela CONTRATADA são 
baseados em séries de desempenho histórico dos ativos e/ou das instituições 
analisadas, os produtos e serviços, inclusive os relatórios que forem fornecidos 
pela CONTRATADA não poderão ser utilizados ou entendidos pela CONTRATANTE 
como garantia do comportamento futuro ou de desempenho dos ativos e/ou 
instituições analisadas  

5. A CONTRATADA deverá manter os dados dos produtos da carteira de Investimento 
do CONTRATANTE pelo período de 5 anos objetivando assegurar a alta qualidade e 
confiabilidade dos serviços prestados.  

6. Tendo em vista que os serviços fornecidos pela CONTRATADA são baseados em 
indicadores, coeficientes, metodologias de construção, análise e fórmulas 
matemáticas ou estatísticas desenvolvidas pela CONTRATADA, as quais estão em 
constante aprimoramento de acordo com o atual Estado de Arte e as possibilidades 
da ciência, as partes estão cientes de que poderão ser a qualquer momento 
durante a execução dos serviços prestados sob o âmbito do presente contrato, 
detectados erros, imperfeições ou falhas no cálculo, processamento ou tecnologia 
adotada, cujo estado de ciência quando a elaboração da metodologia adotada não 
permitia identificar, problemas estes que poderão comprometer a prestação dos 
serviços ora contratados.  

7. Na hipótese de identificação de problemas previstos nesta Cláusula, a 
CONTRATADA deverá suspender a prestação dos serviços, hipótese que nenhuma 
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indenização será devida pela CONTRATADA à CONTRATANTE pela interrupção, 
provisória ou definitiva, dos serviços e/ou pelos serviços prestados até o momento 
em que referidos problemas forem identificados.  

8. O lançamento de serviço de melhor qualidade não significa que tenham sido 
detectados os problemas mencionados nesta cláusula, nem invalidam os serviços 
já prestados.  

9. A CONTRATADA responderá por danos decorrentes de dolo ou má fé na prestação 
dos serviços ora contratados.  

10. As partes acordam que a responsabilidade da CONTRATADA. inclusive perante 
terceiros, sob os serviços contratados através do presente contrato, em qualquer 
hipótese fica limitada aos montantes efetivamente recebidos por ela, da 
CONTRATANTE prejudicada.  

11. A CONTRATADA não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por danos 
decorrentes de casos fortuitos ou eventos de força maior.  

12. A CONTRATANTE se declara ciente de que nenhum índice, coeficiente ou produto 
do processamento gerado pela CONTRATADA, inclusive os relatórios que lhe forem 
fornecidos, poderá ser considerado como garantia do comportamento futuro dos 
ativos ou instituições analisadas. 

13. As decisões acerca dos investimentos são de única e exclusiva responsabilidade da 
CONTRATANTE, tenham estas decisões sido ou não tomadas com base em 
informações obtidas por meio da CONTRATADA 

6 INFRAÇÕES E PENALIDADES  
Cláusula Sexta – Infrações: 

1. Salvo quando houver disposição expressa estabelecendo penalidade específica 
para determinada infração, no caso de inadimplemento de disposições contratuais 
a parte infratora fica obrigada ao pagamento de perdas e danos, a serem apuradas 
na forma do mecanismo de solução de controvérsias previsto neste Contrato.  

2. Consideram-se infrações contratuais o descumprimento de toda e qualquer 
obrigação expressamente prevista neste contrato e/ou a prática de ato ou a 
superveniência de qualquer fato que, embora não expressamente relacionado, 
impossibilite a qualquer das partes a plena execução do Contrato. 
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7 VIGÊNCIA E DISPOSIÇÕES GERAIS  
Cláusula Sétima – Vigência: 

1. Este Contrato supera todas as discussões, acordos e entendimentos pretéritos 
havidos entre as Partes envolvendo as matérias nele reguladas, bem como é 
celebrado em caráter irrevogável e irretratável e vigorará por prazo de 12 meses, 
contados da data de assinatura do presente instrumento, e poderá, na forma da lei, 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, sem limite máximo. 

2. A extinção do contrato não significará a extinção das obrigações e direitos 
eventualmente pendentes ou gerados em virtude da própria extinção. 

3. A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas ou itens 
deste Contrato não afetará os demais, que permanecerão sempre válidos e 
eficazes durante o prazo de vigência deste Contrato. Ocorrendo a declaração de 
invalidade ou nulidade de qualquer cláusula ou item deste Contrato, as Partes 
desde já se comprometem a negociar, no menor prazo possível, em substituição à 
cláusula ou item declarado inválido ou nulo, a inclusão, neste Contrato, de termos e 
condições que reflitam os termos e condições da cláusula ou item invalidado ou 
nulo, observada a intenção e objetivo das Partes quando da negociação da cláusula 
ou item invalidado ou nulo e o contexto em que se insere. 

4. Em qualquer hipótese de encerramento da prestação dos serviços, inclusive 
quando pelo normal decurso do prazo contratado, permanecerão válidas e 
vinculantes as obrigações de confidencialidade, as garantias e responsabilidades 
assumidas pelas partes e outras obrigações que. em decorrência de sua própria 
natureza. tenham caráter perene. 

Cláusula Oitava – Disposições Gerais: 

1. Além dos serviços oferecidos explicitamente neste contrato, a CONTRATADA não é 
responsável por sanar qualquer obrigação legal da CONTRATANTE como, por 
exemplo, pagamentos de impostos, tributos ou taxas de serviços de terceiros 
decorrentes da prestação de serviços objeto deste instrumento contratual. 

2. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil. 

3. A CONTRATADA não se responsabiliza por atrasos, interrupções, erros, falhas. 
danos ou prejuízos na prestação dos serviços oriundos do não recebimento, do 
recebimento em atraso ou do recebimento com falhas ou defeitos de conteúdo das 
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informações fornecidas pela CONTRATANTE, ainda que a responsabilidade pelo 
encaminhamento das informações da CONTRATANTE à CONTRATADA tenha sido 
transferida a terceiros. 

4. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, em detrimento de qualquer outro por 
mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato. 
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