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O que é o Clube de Vantagens?

Comprometida em oferecer as melhores condições do mercado, a SICES criou o Clube de
Vantagens, programa que oferece aos participantes pacotes de vantagens e condições especiais
para os seus clientes, desde que atendidos critérios e procedimentos definidos presente no
regulamento.

Condições de classificação dos Parceiros (nível de conta)

Categoria (nível de conta) Condições

Faturar, no mínimo, R$ 2.500.000,00 em 150 dias;
Manter-se adimplente;
Ser revendedor do Consórcio Nacional Solar.

Não cumprida qualquer das condições acima o Parceiro
será rebaixado automaticamente para a Categoria 
Black.

Faturar, no mínimo, R$ 1.500.000,00 em 150 dias;
Manter-se adimplente;
Ser revendedor do Consórcio Nacional Solar.

Não cumprida qualquer das condições acima o Parceiro
será rebaixado automaticamente para a Categoria
Platinum

Faturar, no mínimo, R$ 1.000.000,00 em 150 dias;
Manter-se adimplente;
Ser revendedor do Consórcio Nacional Solar.

Não cumprida qualquer das condições acima o Parceiro
será rebaixado automaticamente para a Categoria
Premium

Faturar, no mínimo, R$ 300.000,00 em 150 dias;
Manter-se adimplente.

Não cumprida qualquer das condições acima o Parceiro
será rebaixado automaticamente para a Categoria 
Partner

Ficha cadastral aprovada;
Manter-se adimplente.

*Obs.: A equipe de campo (expansão) deverá “auditar” os Parceiros afim de garantir a 
classificação correta dos mesmos.
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Distribuição de tabelas de Parceiros SICES:

São diferentes níveis que podem ser conquistados:

Veja as vantagens e benefícios disponibilizados para cada nível de tabela:

ÍTEM BENEFÍCIOS TITANIUM BLACK PLATINUM PREMIUM PARTNER

1 Faturamento direto com comissão X X X

2 Plataforma Sices Completa (Full) - 01 Usuário X

3 Plataforma Sices Completa (Full) - 03 Usuários X

4 Plataforma Sices Completa (Full) - 05 Usuários X

5 Plataforma Sices Completa (Full) - 07 Usuários X

6 Plataforma Sices Completa (Full) - 10 Usuários X

7
Tabela promocional com pagamento em 2x - 50% à 

vista e 50% (30 dias)
X X

8
Condições de pagamento especiais (2X) - 50% à vista 

e 50% em 30 dias
X

9
Condições de pagamento especiais (3X) - 50% à 

vista, 25% em 30 dias e 25% em 60 dias
X

10
Condições de pagamento especiais (3X) - 30% à 

vista, 35% em 30 dias e 35% em 60 dias
X

11
Condições de pagamento especiais (4X) - 30% à 

vista, 24% em 30 dias, 23% em 60 dias e 23% em 90 
dias

X

12
Um Sistema FV de até 1,5kWp para Show Room com 

20% de desconto
X

13
Um Sistema FV de até 2,0kWp para Show Room com 

25% de desconto
X

14
Um Sistema FV de até 3,0kWp para Show Room com 

30% de desconto
X

15
Um Sistema FV de até 4,0kWp para Show Room com 

35% de desconto
X

16
25% de descontos em todos os treinamentos Sices

(desconto limitado a 2 vagas por curso)
X X X X

17
Seguro Garantia de Entrega e Execução de Projetos 

Pré-Aprovados
X X

18 Representação do Consórcio Nacional Solar X X X

19 Recebimento de Leads Sices X X X

20

Parceria Estratégica para Parceiros Black e Titanium 
no desenvolvimento do setor de geração de energia 
elétrica por meio de Sistemas FV para o Agronegócio 

Brasileiro

X X

21
Acesso a convites para eventos em que a SICES for

patrocinadora
X X
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PROGRAMAS INCENTIVADOS PELA SICES

22 Programa de Geração de Pontos e Fidelização SICES X X X X X

23
Gestão e Controle de Compras das Franquias e 

Geração de Pontos
X X

24 Programa Acelerador de Sistemas FV Residenciais X X

25
Acesso em exclusividade a pré lançamento de 

produtos
X X X

26
Convite VIP Exclusivo a Eventos exclusivos SICES 

CLUB
X X X

27
Acesso a compra de Equipamentos de alta demanda 

com baixo Estoque
X X X

SOBRE OS BENEFÍCIOS

1. Faturamento direto com comissão:

A Sices faturará os equipamentos diretamente ao cliente do Parceiro, incluindo a comissão de
agenciamento, que será negociada caso a caso entre gerente de relacionamento da SICES e o 
Parceiro. O pagamento da comissão do Parceiro será realizado pela SICES, mediante a entrega 
de NF de Serviços de Consultoria de Negócios a ser emitida pelo Parceiro.

2. Plataforma Sices Completa (Full) - 01 Usuário - Parceiro Partner:

O Parceiro terá acesso a plataforma comercial e técnica completa com direito limitado a 01 
usuário.

3. Plataforma Sices Completa (Full) - 03 Usuário - Parceiro Premium:

O Parceiro terá acesso a plataforma comercial e técnica completa com direito limitado a 03 
usuários. Caso haja o rebaixamento do Parceiro para uma categoria mais básica da que se 
encontra, fica desde já estabelecido que os acessos adicionais concedidos mais recentemente 
à Plataforma Sices Completa será bloqueado no prazo de 30 (trinta) dias após o referido 
rebaixamento. Caso o Parceiro seja alçado a categorias superiores àquela que se encontra, os 
acessos adicionais serão disponibilizados em 30 (trinta) dias após a solicitação do Parceiro à 
SICES.

4. Plataforma Sices Completa (Full) - 05 Usuários - Parceiro Platinum:

O Parceiro terá acesso a plataforma comercial e técnica completa com direito limitado a 05 
usuários. Caso haja o rebaixamento do Parceiro para uma categoria mais básica da que se 
encontra, fica desde já estabelecido que os acessos adicionais concedidos mais recentemente 
à Plataforma Sices Completa será bloqueado no prazo de 30 (trinta) dias após o referido 
rebaixamento. Caso o Parceiro seja alçado a categorias superiores àquela que se encontra, os 
acessos adicionais serão disponibilizados em 30 (trinta) dias após a solicitação do Parceiro à 
SICES.
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5. Plataforma Sices Completa (Full) - 07 Usuários - Parceiro Black:

O Parceiro terá acesso a plataforma comercial e técnica completa com direito limitados a 07 
usuários. Caso haja o rebaixamento do Parceiro para uma categoria mais básica da que se 
encontra, fica desde já estabelecido que os acessos adicionais concedidos mais recentemente 
à Plataforma Sices Completa será bloqueado no prazo de 30 (trinta) dias após o referido 
rebaixamento. Caso o Parceiro seja alçado a categorias superiores àquela que se encontra, os 
acessos adicionais serão disponibilizados em 30 (trinta) dias após a solicitação do Parceiro à 
SICES.

6. Plataforma Sices Completa (Full) - 10 Usuários - Parceiro Titanium:

O Parceiro terá acesso a plataforma comercial e técnica completa com direito limitados a 10 
usuários. Caso haja o rebaixamento do Parceiro para uma categoria mais básica da que se 
encontra, fica desde já estabelecido que os acessos adicionais concedidos mais recentemente 
à Plataforma Sices Completa será bloqueado no prazo de 30 (trinta) dias após o referido 
rebaixamento.

7. Tabela Promocional com pagamento em 2x - 50% à vista e 50% em até 30 dias, com frete 
incluso para pedidos de até 500kWp - Parceiros Black e Titanium:

Parceiros Black e Titanium poderão comprar os equipamentos em promoção em até 2x - 
Pagamento de 50% à vista e 50% em até 30 dias, com frete incluso para pedidos de até 500kWp.

8. Condições de Pagamento especiais (2x) Parceiro Premium - 50% à vista e 50% em até 30 dias 
da data de emissão da nota fiscal:

Essas condições estão sujeitas à análise de crédito do Parceiro Premium e não são válidas para a 
aquisição equipamentos listados em Tabela Promocional.

9. Condições de pagamento especiais (3x) Parceiro Platinum - 50% à vista, 25% em 30 dias e 
25% em 60 dias da data de emissão da nota fiscal:

Essas condições estão sujeitas à análise de crédito do Parceiro Platinum e não são válidas para a 
aquisição equipamentos listados em Tabela Promocional.

10. Condições de Pagamento especiais (3X) Parceiro Black - 30% à vista, 35% em 30 dias e 35% 
em 60 dias da data de emissão da nota fiscal:

Essas condições estão sujeitas à análise de crédito do Parceiro Black e não são válidas para a 
aquisição equipamentos listados em Tabela Promocional.

11. Condições de Pagamento especiais (4X) Parceiro Titanium - 30% à vista, 24% em 30 dias, 
23% em 60 dias e 23% em 90 dias da data de emissão da nota fiscal:
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Essas condições estão sujeitas à análise de crédito do Parceiro Titanium e não são válidas para a 
aquisição equipamentos listados em Tabela Promocional.

12. Material para Show Room - Parceiro Premium:

O Parceiro Premium poderá adquirir 1 (um) sistema FV de até 1,5 kWp de potência com desconto 
de 20% do preço tabelado;

O valor do sistema será definido pela cotação do dia do pedido, sendo que sobre ele incidirá 
o desconto aqui previsto e o fornecimento do equipamento pela SICES ao Parceiro está 
condicionado à sua disponibilidade de estoque.

13. Material para Show Room - Parceiro Platinum:

O Parceiro Premium poderá adquirir 1 (um) sistema FV de até 2,0 kWp de potência com desconto 
de 25% do preço tabelado;

O valor do sistema será definido pela cotação do dia do pedido, sendo que sobre ele incidirá 
o desconto aqui previsto e o fornecimento do equipamento pela SICES ao Parceiro está 
condicionado à sua disponibilidade de estoque.

14. Material para Show Room - Parceiro Black:

O Parceiro Premium poderá adquirir 1 (um) sistema FV de até 3,0 kWp de potência com desconto 
de 30% do preço tabelado;

O valor do sistema será definido pela cotação do dia do pedido, sendo que sobre ele incidirá 
o desconto aqui previsto e o fornecimento do equipamento pela SICES ao Parceiro está 
condicionado à sua disponibilidade de estoque.

15. Material para Show Room - Parceiro Titanium:

O Parceiro Premium poderá adquirir 1 (um) sistema FV de até 4,0 kWp de potência com desconto 
de 35% do preço tabelado;

O valor do sistema será definido pela cotação do dia do pedido, sendo que sobre ele incidirá 
o desconto aqui previsto e o fornecimento do equipamento pela SICES ao Parceiro está 
condicionado à sua disponibilidade de estoque.

16. 25% de descontos em todos os treinamentos Sices:

A Sices disponibilizará aos Parceiros elegíveis o referido desconto para os treinamentos do CT 
Sices, Rota Solar e Treinamentos Técnicos de fornecedores Sices (desconto limitado a 2 vagas 
por curso).
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17. Seguro Garantia de Entrega e Execução de Projetos Pré-Aprovados, sujeito à análise de 
crédito - Platinum, Black e Titanium:

Por meio desse Seguro garante-se indenização, até o valor fixado na apólice, pelos prejuízos 
decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas no contrato principal, para construção, 
fornecimento ou prestação de serviços.

18. Representação do Consórcio Nacional Solar - Parceiros Platinum, Black e Titanium:
Homologação dos Parceiros para que representem o Consórcio Nacional Solar.

19. Recebimento de Leads Sices (contato de potenciais clientes finais):

A Sices poderá disponibilizar leads na área de atuação do Parceiro. Os leads recebidos pela 
SICES em seu portal (www.sicessolar.com.br), referente a solicitações de consumidores finais 
para o desenvolvimento e implementação de projetos de energia solar fotovoltaica, serão 
encaminhados para o atendimento do Parceiro Black ou Titanium mais próximo do referido cliente 
final.

A SICES não se responsabiliza por qualquer aspecto dos Leads que repassar aos Parceiros, seja 
pela viabilização do projeto e seja pela celebração do contrato, cabendo aos Parceiros absoluta 
liberdade para aceitá-los ou rejeitá-los.

20. Parceria Estratégica para Parceiros Black e Titanium no desenvolvimento da geração de 
energia solar para o agronegócio:

A SICES através da sua nova subdivisão comercial, SICES AGRO, no intuito de desenvolver a 
geração de energia solar para o agronegócio, atuará exclusivamente junto com os Parceiros Black 
e Titanium para atendimento personalizado aos produtores rurais.

21. Acesso a convites para eventos em que a SICES for patrocinadora - Parceiros Black e 
Titanium:

A Sices disponibilizará convites para congressos e eventos nos quais ela for patrocinadora, 
ficando o fornecimento dos ingressos restrito à quantidade ofertada pela organização do evento, 
não cabendo à SICES a responsabilidade pelo acesso gratuito dos Parceiros a determinado 
evento, devido ao número limitado de ingressos.

PROGRAMAS INCENTIVADOS PELA SICES QUE GERAM PONTOS, CONVERSÍVEIS EM 
DESCONTOS

22. Programa de Geração de Pontos e de Fidelização SICES:

A cada kWp faturado (NF-e de venda emitida) da SICES pelos seus Parceiros serão gerados 
pontos, de acordo com a classificação de cada Parceiro (Partner, Premium, Platinum, Black e 
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Titanium), que serão apurados da seguinte forma:

Premissas

1. Cada kWp faturado direto pelo Parceiro junto a Sices terá o valor de pontos equivalentes a 
categoria do cliente, de acordo com a seguinte tabela:

NÍVEL TABELA
POTÊNCIA

(kWp)
PONTOS

(por kWp faturado)

1 3

1 5

1 7

1 10

1 20

2. Os pontos serão convertidos à razão de 1 ponto para R$ 1,00 (um real) o resgate será 
realizado no momento da compra;

3. O resgate será feito pelo próprio Parceiro na Plataforma SICES;

4. Para a aferição dos pontos e do respectivo desconto obtidos pelo Parceiro, serão 
utilizadas duas fórmulas. Com a primeira serão calculados os pontos acumulados pelo 
Parceiro e, com a segunda, far-se-á conversão dos pontos no valor em desconto que o 
Parceiro venha ter direito. São elas:

1ª Fórmula: Pontos = Quantidade x Pontos
  Parceiro   kWp faturado  X  kWp faturado

2ª Fórmula: Desconto = Pontos x R$ 1,00
  Parceiro   Parceiro

Exemplo: Quantidade = 1.000kWp
  kWp faturado  Parceiro

  Pontos p/kWp faturado por um Parceiro Titanium = 20
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Aplicando-se as fórmulas acima previstas teremos:

Pontos: 1000kWp x 20
  Parceiro

  Titanium

  Pontos = 20.000
  Parceiro

  Titanium

Desconto: Pontos x R$ 1,00
  Parceiro Parceiro

  Titanium Titanium

  Desconto = 20.000 x R$ 1,00
  Parceiro

  Titanium

  Desconto = R$ 20.000,00
  Parceiro

  Titanium

*No exemplo acima, R$ 20.000,00 é o valor de desconto que o Parceiro terá para utilizar em suas 
compras.

Condições de utilização dos Pontos:

a) Os pontos serão convertidos à razão de 1 ponto para R$ 1,00 (um real) e o resgate será 
realizado no momento da compra e o resgate será realizado pelo próprio Parceiro Plataforma 
SICES.

b) O referido desconto deverá ser utilizado pelo Parceiro para abatimentos no valor da compra de 
equipamentos SICES até o limite de 20% do total do pedido de compra.

c) O Parceiro somente poderá resgatar seus pontos e aplicar o desconto correspondente a partir 
de 300 pontos e múltiplos desse valor.
d) O Parceiro concorda, desde já, que o resgaste somente se dará em descontos na compra de 
equipamentos junto a SICES. Nunca será concedido resgaste em dinheiro ou abatimento em 
dívidas vencidas e ou vincendas.

e) Os pontos previstos neste item são cumulativos, somente dentro deste programa previsto no 
item 23, e valerão pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da sua disponibilização, que se 
dará em até 15 (quinze) dias após integral pagamento da(s) fatura(s) relativa(s) a NF-e que os 
gerou e, consequentemente, perderão sua validade na data de seu respectivo aniversário do ano 
subsequente.

23. Gestão e Controle de Compras das Franquias e de Geração de Pontos - Parceiros Black e 
Titanium:
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1. Será permitido ao Parceiro dar acesso aos seus franqueados à tabela de preços a que ele 
estiver submetido, ao passo que:

 I) O franqueado do Parceiro adquirirá produtos da SICES com as tabelas de preços
 destinadas aos Parceiros Black e Titanium, conforme classificação do Parceiro a que
 estiver vinculado;
 II) O Parceiro determinará a potência dos equipamentos que os seus franqueados poderão
 adquirir diretamente da SICES com os preços das tabelas mencionadas no item (i) acima;
 III) Caso o franqueado deseje adquirir equipamentos de potência superior àquela
 determinada pelo Parceiro ao qual ele está vinculado, o Franqueado deverá entrar em
 contato com o Parceiro para solicitar a compra direta pelo Parceiro ou autorização para
 comprar diretamente da SICES;
 IV) O Parceiro fará a gestão e controle do fluxo de compras dos seus franqueados e;
 V) Os pontos gerados a partir das compras realizadas pelos franqueados do Parceiro
 serão creditados para este último.

NÍVEL TABELA POTÊNCIA (kWp) PONTOS (por kWp faturado)

1 10

1 20

2. Os pontos serão convertidos à razão de 1 ponto para R$ 1,00 (um real) o resgate será realizado 
no momento da compra;

3. O resgate será feito pelo próprio Parceiro na Plataforma SICES;

4. Para a aferição dos pontos e do respectivo desconto obtidos pelo Parceiro, serão utilizadas 
duas fórmulas. Com a primeira serão calculados os pontos acumulados pelo Parceiro e, com a 
segunda, far-se-á conversão dos pontos no valor em desconto que o Parceiro venha ter direito. 
São elas:

1ª Fórmula: Pontos = Quantidade x Pontos
  Parceiro   kWp faturado por kWp faturado
     (franquia)

2ª Fórmula: Desconto = Pontos x R$ 1,00
  Parceiro   Parceiro

Exemplo: Quantidade de kWp faturado pelas franquias = 1.000kWp
  Pontos por kWp faturado pelas franquias ligadas a um 
  Parceiro Titanium = 20
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Aplicando-se as fórmulas acima previstas teremos:

Pontos: 1000kWp x 20
  Parceiro

  Titanium

  Pontos = 20.000
  Parceiro

  Titanium

Desconto: Pontos x R$ 1,00
Parceiro  Parceiro

Titanium  Titanium

  Desconto = 20.000 x R$ 1,00
  Parceiro

  Titanium

  Desconto = R$ 20.000,00
  Parceiro
  Titanium

*No exemplo acima, R$ 20.000,00 é o valor de desconto que o Parceiro terá para utilizar em suas 
compras, no exemplo.

Condições de utilização dos Pontos:

a) Os pontos serão convertidos à razão de 1 ponto para R$ 1,00 (um real) e o resgate será 
realizado no momento da compra e o resgate será realizado pelo próprio Parceiro Plataforma 
SICES.

b) O referido desconto deverá ser utilizado pelo Parceiro para abatimentos no valor da compra de 
equipamentos SICES até o limite de 20% do total do pedido de compra.

c) O Parceiro somente poderá resgatar seus pontos e aplicar o desconto correspondente a partir 
de 300 pontos e múltiplos desse valor.

d) O Parceiro concorda, desde já, que o resgaste somente se dará em descontos na compra de 
equipamentos junto a SICES. Nunca será concedido resgaste em dinheiro ou abatimento em 
dívidas vencidas e ou vincendas.

e) Os pontos previstos neste item são cumulativos, somente dentro deste programa previsto no 
item 24, e valerão pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da sua disponibilização, que se 
dará em até 15 (quinze) dias após integral pagamento da(s) fatura(s) relativa(s) a NF-e que os 
gerou e, consequentemente, perderão sua validade na data de seu respectivo aniversário do ano 
subsequente.
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25. Programa Acelerador de Sistemas FV Residenciais e de Geração de Pontos:

Considerando que a SICES deseja desenvolver a comercialização de Sistemas FV Residenciais, 
ela institui o Programa Acelerador o Comércio de Sistemas FV Residenciais, por meio do qual 
serão gerados pontos para os Parceiros Black
e Titanium, que serão convertidos em descontos.

1) O Parceiro acumulará seus pontos a partir do faturamento (NF-e emitida) de sistemas FV de 
2kWp a 20kWp, realizado dentro de determinado mês civil, que vai do primeiro dia do referido mês 
ao último dia daquele mês, de acordo com a seguinte tabela:

CLASSIFICAÇÃO PARCEIRO CONDIÇÕES % DE GERAÇÃO DE PONTOS

Acima de R$200.000,00
ou igual a R$ 300.000,00

3%

Maior de R$ 300.000,00
e menor ou igual a R$ 400.000,00

4%

Maior de R$ 400.000,00
e menor ou igual a R$ 500.000,00

4,5%

Maior de R$ 500.000,00
e menor ou igual a R$ 600.000,00

5%

Maior de R$ 600.000,00
6%

2. Os pontos serão convertidos à razão de 1 ponto para R$ 1,00 (um real) o resgate será realizado 
no momento da compra;

3. O resgate será feito pelo próprio Parceiro na Plataforma SICES;

4. Para a aferição dos pontos e do respectivo desconto obtidos pelo Parceiro, serão utilizadas 
duas fórmulas. Com a primeira serão calculados os pontos acumulados pelo Parceiro e, com a 
segunda, far-se-á conversão dos pontos no valor em desconto que o Parceiro venha ter direito. 
São elas:
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1ª Fórmula: Pontos = Faturamento x Percentual de geração de pontos
  Parceiro   Parceiro

2ª Fórmula: Desconto = Pontos x R$ 1,00
  Parceiro   Parceiro

Exemplo: Faturamento Parceiro junto à SICES, referente a sistemas FV de 2kWp a   
  20kWp, realizado de 01/03/2018 a 31/03/2018 = R$ 700.000,00
  Percentual de Geração de Pontos = 6% (percentual aplicável aos Parceiros   
  Titanium)

Aplicando-se as fórmulas acima previstas teremos:

Pontos: Faturamento x Percentual de geração de pontos
  Parceiro

  Titanium

  Pontos = 70.000 x 6%
  Parceiro

  Titanium

  Pontos = 42.000 x R$ 1,00
  Parceiro

  Titanium

Desconto: Pontos x R$ 1,00
  Parceiro Parceiro

  Titanium Titanium

  Desconto = 42.000 x R$ 1,00
  Parceiro

  Titanium

  Desconto = R$ 42.000,00
  Parceiro

  Titanium

*No exemplo, R$ 42.000,00 é o valor de desconto que o Parceiro terá para utilizar em suas 
compras.

Condições de utilização dos Pontos:

a) Os pontos serão convertidos à razão de 1 ponto para R$ 1,00 (um real) e o resgate será 
realizado no momento da compra e o resgate será apontado pelo próprio Parceiro Plataforma 
SICES.

b) O referido desconto deverá ser utilizado pelo Parceiro para abatimentos no valor da compra de 
equipamentos SICES até o limite de 20% do total do pedido de compra.

c) O Parceiro somente poderá resgatar seus pontos e aplicar o desconto correspondente a partir 
de 300 pontos e múltiplos desse valor.
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d) O Parceiro concorda, desde já, que o resgaste somente se dará em descontos na compra de 
equipamentos junto a SICES. Nunca será concedido resgaste em dinheiro ou abatimento em 
dívidas vencidas e ou vincendas.

e) Os pontos previstos neste item são cumulativos, somente dentro deste programa previsto no 
item 25, e valerão pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da sua disponibilização, que se 
dará em até 15 (quinze) dias após integral pagamento da(s) fatura(s) relativa(s) a NF-e que os 
gerou e, consequentemente, perderão sua validade na data de seu respectivo aniversário do ano 
subsequente.

f) O programa previsto no item 25 tem validade até 31 de dezembro de 2018, podendo ser 
alterado a qualquer momento, sem aviso prévio e ao exclusivo critério da SICES.

Disposições gerais do Regulamento:

a) A SICES poderá, a qualquer momento, e a seu exclusivo critério, alterar a forma de acúmulo 
dos pontos referentes aos itens 23, 24 e 25 deste Regulamento, inclusive adotar um cálculo 
diferenciado por produto, seja em caráter definitivo ou promocional, bem como poderá excluir 
deste Regulamento os referidos itens.

É vedado ao Parceiro transferir ou alienar os pontos que acumular.

O presente regulamento entra em vigor na data de sua disponibilização aos Parceiros.

A SICES poderá introduzir alterações nas condições e cláusulas, ampliar os benefícios ou 
agregar-lhe outros, dando publicidade a tais atos e efetuando comunicação prévia aos Parceiros, 
por escrito, através de correspondência ou por seus canais de comunicação eletrônicos ora 
disponíveis ou que venham a ser criados para tais fins.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse regulamento,
fica eleito o foro da Comarca de Itapevi/SP.

SICES BRASIL LTDA


