
 
 

1 
 

  
 
  

CONEXÃO PIX  
ORGANIZADOR: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
(BCB) 

 
TERMOS DE 

PARTICIPAÇÃO 



 
 

2 
 

TERMOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Este documento rege a participação dos inscritos no evento Conexão Pix e define os pré-requisitos 
para a participação em cada categoria. 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os interessados em participar do evento Conexão Pix deverão fazer a inscrição de forma eletrônica 
exclusivamente no site do evento na internet (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/eventos). 
 
Ao preencher o formulário de inscrição, o participante declara ser responsável pela veracidade das 
informações prestadas e estar ciente dos termos de participação aqui descritos.  
 
O participante receberá a confirmação de sua inscrição via e-mail, no endereço eletrônico informado 
no formulário de inscrição. 
 

1. Responsabilidade do organizador 
A responsabilidade do ORGANIZADOR se limita exclusivamente a prover os meios básicos para a 
realização do evento e o apoio aos participantes, não cabendo ao ORGANIZADOR, individual ou 
coletivamente, nenhuma responsabilidade legal sobre as informações prestadas ou os atos praticados 
pelos participantes, estando isento também de qualquer tipo de indenização. Tal acordo foi aceito 
voluntariamente pelo participante no ato de confirmação da inscrição. 
 

2. Da inscrição 
Os interessados em participar do evento Conexão Pix devem preencher com atenção todos os dados 
do formulário de inscrição, indicando a (i) categoria de participação, (ii) se autoriza o 
compartilhamento dos seus dados e (iii) se tem interesse em participar no Pitch de Soluções, conforme 
listado abaixo: 

 
(i) Categorias de participação no evento 

 Fornecedor de solução 

 Interessado em soluções 

 Espectador 
(ii) Autorização para compartilhamento de dados pessoais 

 Autoriza 

 Não autoriza 
(iii) Interesse em se apresentar no Pitch de Soluções 

 Sim 

 Não 

 

3. Responsabilidade dos inscritos, segundo categorias de participação  
Ao se inscrever neste evento, o participante declara que leu, entendeu e aceitou todos os Termos de 
Participação.  
 

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/eventos
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3.1. Categoria de participação: Fornecedor de solução 
O interessado em participar do evento Conexão Pix como fornecedor de solução deverá enviar os 
documentos listados abaixo até 2 de julho de 2020 para o e-mail pixeventos@bcb.gov.br. 
 
Documentos necessários: 

 Cópia dos atos constitutivos atuais ou certidão do órgão de registro empresarial; 

 Cópia dos documentos do representante da empresa (caso o representante não conste dos 
atos constitutivos ou da certidão do órgão do registro empresarial, apresentar os documentos 
que comprovam a legitimação). 

 
IMPORTANTE: O BCB fará verificação do cadastro junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Caso haja algum impedimento de manter contrato com a 
Administração Pública, o interessado não poderá participar nesta categoria. 
 
É de responsabilidade do participante na categoria fornecedor de solução zelar pela veracidade das 
informações prestadas neste evento. 
 
IMPORTANTE: Ao fazer a inscrição, o fornecedor de solução declara estar regularizado perante a 
justiça e o fisco e não ter nenhum impedimento enquanto empresa para operar a solução que poderá, 
caso opte e seja selecionado pelo BCB para participar do Pitch de Soluções, ser apresentada neste 
evento. 
 

3.2. Categoria de participação: Interessado em solução 
O interessado em participar do evento Conexão Pix como interessado em solução que desejar fechar 
parcerias com os fornecedores de soluções inscritos no evento declara estar ciente de que o BCB não 
endossa qualquer opinião, declaração, ou apresentação de solução feitas por palestrantes, pessoas 
convidadas ou qualquer outra pessoa participante do evento e que cabe a cada participante a 
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pelo estabelecimento de eventuais 
parcerias.  
 

3.3. Categoria de participação: Espectador 
O interessado em participar do evento Conexão Pix como espectador declara estar ciente de que o 
BCB não endossa qualquer opinião, declaração ou apresentação de solução feitas por palestrantes, 
pessoas convidadas ou qualquer outra pessoa participante do evento e que cabe a cada participante a 
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. 
 

4. Autorização para compartilhamento de dados pessoais 
O inscrito no evento Conexão Pix que concordar com a opção de “autorização para divulgação de seus 
dados”, autoriza o BCB a compartilhar suas informações pessoais (nome, CPF/CNPJ, endereço 
eletrônico, telefone, website), por e-mail, com todos os inscritos no evento e declara estar ciente de 
que o BCB não se responsabiliza pelo uso que for dado a essas informações após a divulgação. 
 

4.1. Recebedores do compartilhamento de contato 
Os inscritos no evento Conexão Pix receberão as informações pessoais daqueles que autorizarem o 
BCB a divulgar seus dados e declaram, ao se inscrever, estarem cientes de sua responsabilidade 
exclusiva pelo uso legal das informações recebidas dos demais participantes deste evento. 
 

mailto:pixeventos@bcb.gov.br
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5. Interesse em participar do Pitch de Soluções 
Os inscritos na categoria fornecedor de solução, que tenham interesse em participar do Pitch de 
Soluções, declaram estar cientes dos critérios de seleção estabelecidos pelo BCB, listados abaixo, e da 
necessidade de envio dos documentos comprovatórios para o e-mail pixeventos@bcb.gov.br até 2 de 
julho de 2020. Declaram, ainda, ter ciência de que a seleção dos participantes para o Pitch de Soluções 
é uma decisão exclusiva do BCB, ORGANIZADOR do evento. 
 
Documentos a serem enviados e critérios para classificação em caso de mais inscritos do que vagas 
disponíveis (informações declaratórias, sob responsabilidade do inscrito para participação no Painel):  

1. Pré-qualificação com documentos exigidos na categoria fornecedor de solução. 
2. Critério de classificação: Carteira de clientes ativos dentre participantes regulados pelo BCB 

(indicar quantidade e nomes dos clientes). 
3. Critério de desempate: maior tempo de atuação no segmento. 
Para os itens 2 e 3: enviar, juntamente com os documentos exigidos na categoria fornecedor de 
solução, as informações solicitadas no corpo do e-mail. 

 
Cada painel terá espaço para um máximo de dez apresentações. 
 
Sobre as apresentações: 

 - Duração: no máximo cinco minutos. 

 - A ser realizada ao vivo no evento. 

 - Temas possíveis para as soluções apresentadas: 
1. Detecção de possíveis fraudes (PLD, CFT) 
2. Funcionalidades para apps para dispositivos móveis 
3. Conectividade e/ou serviços agregados 
4. Autenticação digital 
5. Gestão de liquidez 

 - Formato: livre. 
 

6. Autorização do uso de imagem 
O inscrito declara e reconhece, neste ato, que o evento Conexão Pix é um evento em que são realizadas 
imagens (fotos e filmagens) e áudios para fins institucionais e de divulgação em qualquer mídia. Por 
essa razão, imagens e áudios decorrentes da participação neste evento, poderão eventualmente ser 
utilizados para os mencionados fins pelo ORGANIZADOR do evento. Nesse caso, a utilização será a 
título gratuito, abrangendo a possibilidade de utilização em todo território nacional e internacional, 
em todas as modalidades de mídia, sem determinação de tempo ou número de utilizações. 
 

7. Cancelamento da participação 
O cancelamento de inscrição poderá ser solicitado até às 18h de 6 de julho de 2020, pelo e-mail 
pixeventos@bcb.gov.br. 
  

mailto:pixeventos@bcb.gov.br
mailto:pixeventos@bcb.gov.br
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8. Programação do evento 
 Abertura 

 Painéis temáticos 

 Painéis Pitch de Soluções 

 Painéis Pergunte ao Regulador 
 

Dia 1 Dia 2 

10h – Abertura  10h – Painel Temático 2  

11h – Painel Temático 1 11h – Pitch ao vivo de soluções 2 * 

16h – Pergunte ao Regulador 1 16h – Pergunte ao Regulador 2 

17h – Pitch ao vivo de soluções 1* 17h – Painel Temático 3 

 
*A depender da quantidade de inscritos. 
 
 

Ao me inscrever no evento, declaro que li e estou ciente das informações acima, e aceito os 
Termos de Participação no evento Conexão Pix. 

 


