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Grau de sigilo 

FPÚBLICO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, QUE 
ENTRE si CELEBRAM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E o Município de 
Cabedelo, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

CAIXA 

Município de Cabedelo, pessoa jurídica de direito público, abrangendo órgãos da 

Administração Direta, Indireta e Fundos do Poder Executivo Municipal, com sede à Rua 

Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/PB, telefone nº (83)3250-3120, 
CEP 58.101-085, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.012493/0001-54, neste ato 
representado por seu Prefeito o Sr. Vitor Hugo Peixoto Casteiliano, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado no município de Cabedelo, inscrito no CPF sob o n.º839.733.544- 

72 e portador da Cédula de Identidade nº 3104870 SDS/PB, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pela SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Josenilda Batista dos Santos, brasileira, divorciada. 
inscrito no CPF sob o nº 620.021.554-53 e portadora da CNtt nº 04700427308 expedido 
pelo Detran /PB, residente e domiciliado em Cabedelo, doravante denominado 
CONTRATANTE e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Vereador Benedito Ribeiro de Araújo, 
848, Formosa, Cabedelo/PB, telefone nº (83)3228-1434, CEP 58.101-132, inscrita no 
CNPJYME sob o nº 41.216.755/0001.05, nesie aío representado por sua Presidente, Lea 
Santana Praxedes, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 250.565.224-49 e 
portadora do RG nº 317060 expedido pelo SSP/PB, residente e domiciliada no município 
de Cabedelo!PB, doravante denominado ANUENTE e do outro lado a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, Instituição Financeira sob a forma de Empresa Pública, dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 

12/08/1968, regida pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em 
conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília, locatizada no Setor Bancário Sul, Quadra 

4, Lotes 3 e 4, doravante denominada CAIXA, neste ato representada pelo (a) 

Superintendente Regional Paulo Correa Nery da Fonseca, brasileiro, casado, portador da 

Carteira de Identidade nº 2994194, expedida pelo SSP /PE e CPF n.º 625.315.814-72, e 
pelo (a) Gerente Geral, Talita Adriano Leal de Oliveira, brasileira, casada, portador da 
Carteira de Identidade nº 2725815, expedida pelo SSP /PB e CPF n.º 052,916.889-80 
firmam o presente CONTRATO de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças, 
doravante CONTRATO, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CAIXA às normas 
disciplinares da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, à Resolução CMN 
3.402/20085, com as alterações promovidas pela Resolução CMN 3.424/2006, e demais 
legislações aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

  

  

  

  

      

CLÁUSULA Pá A — DO OBJETO DO CONTRATO 

CAIXA 
O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pela CAIXA, dos seguintes serviços 

à CONTRATANTE: 

Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Qutras 

Avenças — Com Exclusividade 

1 — Em caráter de exclusividade: 

a) Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da 

folha de pagamento gerada pelo Município, que hoje representam 3.853 servidores, 
abrangendo servidores ativos, inativos e pensionistas, lançados em contas salário 
individuais na CAIXA, além de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra pessoa 
que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com a CONTRATANTE, seja 

recebendo vencimento, salário, subsídio, proventos e pensões ou bolsa estágio, 

denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida 
da efetivação de débito na conta corrente do Município. 

Parágrafo único — As contas de livre movimentação, decorrentes do relacionamento entre 
a CAIXA e os servidores, somente serão abertas com a anuência destes. 

b) Centralização e manutenção na CAIXA da arrecadação e/ou cobrança bancária do 
IPTU cobrado pelo MUNICÍPIO mediante utilização de guias de recebimento ou cobrança 
integrada da CAIXA. 

c) Centralização e processamento da receita municipal e da movimentação financeira de 
todas as contas correntes, inclusive da Conta Única do MUNICÍPIO (sistema de caixa 
único) se houver; excetuando-se os casos em que haja previsão legal, contratual ou 

judicial para manutenção dos recursos decorrentes de contratos ou convênios em outras 
instituições financeiras. 

d) Centralização e movimentação financeira do MUNICÍPIO, relativa aos recursos 
provenientes de transferências legais e constitucionais, bem como de convênios a serem 

assinados com quaisquer órgãos do governo federal e estadual, excetuando-se os casos 

em que haja previsão legal, contratual ou judicial para manutenção e movimentação dos 
recursos em outras instituições financeiras. 

e) Centralização e processamento das movimentações financeiras de pagamento a 
credores, incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou outras 
transferências de recursos financeiros feitos pelo MUNICÍPIO a entes públicos ou 
privados, a qualquer título, excetuando-se os casos em que haja previsão legal, contratual 
ou judicial para manutenção e movimentação dos recursos em outras instituições 

financeiras. 

f) Centralização e processamento de todas as movimentações financeiras dos Fundos do 
Poder Executivo Municipal, a quaiguer título, exceto os recursos oriundos de convênios 

e/ou contratos com obrigatoriedade de movimentação em outra instituição financeira, por 

força de lei ou exigência do órgão repassador. 

  

9) Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MUNICÍPIO, bem como dos 
recursos dos Fundos a que alude a alínea 'T”, 

+ 
h) Centralização e manutenção na CAIXA da arrecadação e/ou cobrança bancária de 
todos .os: tributos cobrados pelo MUNICIPIO, Autarquias e Fundações vinculadas, 

Preptnadimcitedtiiangãs de guias de recebimento ou cobrança integrada CAIXA. 
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1) Centralização e manutenção na.CAIXA do produto de arrecadação, através de cobrança 

bancária, de todos os tributos cobrados pelo MUNICÍPIO e pelas Autarquias, inclusive 
quando arrecadados em outras Instituições Financeiras ou tesouraria própria. 

H — Sem caráter de exclusividade: 

a) Concessão de crédito aos servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários da 
Prefeitura Municipal de Cabedelo e órgãos da Administração Direta, mediante 
consignação em folha de pagamento, atendidos os requisitos e pressupostos 
regulamentares de ordem interna da CAIXA. 

b) Centralização na CAIXA dos depósitos judiciais de processos de qualguer natureza, 
nos casos em que o MUNICÍPIO possua autonomia na definição do banco depositário. 

c) Observada a política de investimento do RPPS do Município de Cabedelo e com base 
na Resolução 3.922 do CMN, de 25NOV10, que disciplina a aplicação de Recursos dos 
RPPS, a aplicação dos recursos do RPPS, ora administrados pelo Instituto de Previdência 

dos Servidores Municipais de Cabedelo - CNPJ 41.218.755/0001-05, será feita 
“preferencialmente” na CAIXA, ficando o Ente comprometido a realizar cotações e caso 

tenha cotação de outras instituições reavaliar com a CAIXA) 

Parágrafo Primeiro — O presente CONTRATO tem âmbito nacional, abrangendo toda a 
rede da CAIXA que é composta por agências/PA disponibilizados para atendimento aos 
servidores/empregados da CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo — Fica designada peia CAIXA a Ag. Cabedelo (nº 0039), localizada à 

Rua Pastor José Alves de Oliveira, Lotes 18, 19 e 25-A, Quadra 01, Loteamento Cidade 
Formosa, Cabedelo/PB, CEP: 58.101-000, como estrutura organizacional responsável 
para realizar o atendimento à CONTRATANTE, bem como articular o efetivo cumprimento 
das obrigações assumidas pela CAIXA neste instrumento. 

  

  

  

CLÁUSULA SEGUNDA — DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO 

A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento, foi objeto de dispensa 
de licitação, de acordo com o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei nº 8.866/93, conforme 
Processo de Dispensa NºDP00015/2021,publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba 
em 08/01/2022, a que se vincula este CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA CAIXA 

a) Prestar os serviços listados na Cláusula Primeira: 

b) Oferecer atendimento aos servidores/empregados públicos da CONTRATANTE; 

Prefeitura ipa] de Cabo R 
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CALXA 
c) Entregar ao sesvidor/empregado público, no ato da abertura da conta bancária, 

documento que registre o código numérico do BANCO, o código numérico da agência 
e o número da conta bancária, viabilizando que o servidor/empregado público 
comunique à CONTRATANTE (Fonte Pagadora) o destino bancário de seus futuros 
pagamentos; 
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d) Manter sistemas operacionais e de informática capazes de prover os serviços 
contratados; 

e) Fornecer a CONTRATANTE as informações necessárias ao acompanhamento de 
suas movimentações financeiras; 

f) Efetivar os créditos de salário dos servidoresfempregados públicos da 
CONTRATANTE, por meio de Conta Salário, garantindo as condições e isenções de 
tarifas previstas no Art. 4º. da Resolução CMN 3.402/2006 e da Circular BACEN 
3.338/2006; 

9) Estabelecer, juntamente à CONTRATANTE, os casos de isenções/descontos e 
cobrança de tarifas, bem como seu prazo de validade, excetuados os casos de 
isenções legais. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Demandar à CAIXA a abertura de Conta Salário (Conta de Registro de Controle de 
Fluxo de Recursos) para os servidores/empregados públicos vinculados, de forma a 
permitir a efetivação dos créditos de salário, conforme previsto na Resolução CMN 
3.402/06; 

b) Disponibilizar banco de dados dos servidores/empregados públicos vinculados, 
contendo todas as informações cadastrais necessárias à abertura das contas salário, 
em leiaute fornecido pela CAIXA; 

c) Encaminhar para processamento na CAIXA arguivo de pagamento de salários, 
observando o percentual contratado de créditos provenientes da folha de pagamento, 

descrito na alinea “a”, inciso “|”, da Cláusula Primeira deste CONTRATO, com a 

antecedência necessária para o processamento dos arquivos e respectivos 

pagamentos; 

d) Disponibilizar os recursos financeiros necessários ao crédito de salário dos 

servidores/empregados públicos vinculados, observando os aspectos negociais 
consignados em instrumento específico da prestação do serviço de pagamento de 

salários; 

e) Disponibilizar, mensalmente e em formulário fornecido pela CAIXA, informações 
atualizadas referentes à margem censignável de todos os servidores/empregados 
públicos vinculados, sempre que houver convênio de Crédito Consignado com a 

CAIXA, independentemente da situação do convênio. 

f) Dar preferência à CAIXA na prestação de serviços não previstos neste instrumento, em 
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9) Permitir o acesso de empregados, prestadores de serviços ou prepostos da CAIXA às 
suas dependências, para execução de atividades relativas ao objeto da contratação, 
após devidamente autorizados; 

h) Considerando o caráter de exclusividade dos serviços mencionados, a 
CONTRATANTE compromete-se a, no prazo de até 15 (quinze dias) dias, a contar do 
início da vigência deste instrumento, promover a completa transferência para a CAIXA 
dos serviços que estejam sendo prestados por outras instituições financeiras. Essa 
transferência deverá ser precedida de entendimentos entre as partes, ficando 
consignados em instrumentos específicos os respectivos termos de prestação de 
serviços, se for o caso, 

Assegurar à CAIXA o direito prioritário de instalar Agências, postos ou terminais de 
autoatendimento em espaços próprios ou de seus órgãos vinculados, podendo a 
CONTRATANTE indicar e colocar à disposição da CAIXA áreas adequadas para tanto, 
mediante celebração de contrato específico; 

à) Não permitir a substituição de unidades e/ou máquinas de autoatendimento da CAIXA 
que tenham sido instaladas em áreas cedidas pela CONTRATANTE em decorrência do 
contrato firmado, por unidades de outras instituições financeiras; 

k) Quando for verificada a impossibilidade de cumprimento das obrigações estabelecidas 
no presente CONTRATO, apresentar proposta de substituição de contrapartida, cuja 
avaliação e definição de sua suficiência serão realizadas pela CAIXA, podendo ser 
revistas e/ou extintas as obrigações das partes, com a consequente restituição dos 
desembolsos à CAIXA; 

Assumir integral responsabilidade, na forma da lei e perante os órgãos fiscalizadores, 
pela observância às regras aplicáveis ao presente CONTRATO, no tocante aos 

aspectos formais, orçamentários e contábeis, e pela adequada aplicação dos recursos 
desembolsados pela CAIXA; 

=
 

mjO MUNICIPIO fará gestão junto ao Conselho Gestor do Fundo de Previdência Própria, 
com vistas à aplicação das disponibilidades financeiras e administração de seus ativos 
na CAIXA, 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ADEQUAÇÕES DE SISTEMAS E PROCESSOS 

A CONTRATANTE e a CAIXA comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes 
necessários em seus respectivos sistemas de processamento de dados, observando os 
leiautes pré-estabelecidos pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), nos 
padrões CNAB 150 ou 240, para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, com 
vistas a viabilizar e facilitar a troca de informações, as transmissões de dados e a 
manutenção dos controles, de modo a permitir que as partes possam, a qualquer tempo, 
verificar o integral cumprimento do estabelecido neste instrumento. 

CLÁUSULA seno ear À CAIXA PELOS SERVIÇOS.BRE E 
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Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira o CONTRATANTE pagará à 

CAIXA tarifas de acordo com o serviço prestado, conforme abaixo: 

    

  

[ Convênio | Tipo de Serviço Tarifa Negociada (R$) | 

| Folha de Pagamento | Crédito em Conta R$ 1,50 por linha de transmissão | 

  

Canal Tarifa Negociada (R$) 
  

  

  

  

Guichê R$ 2,81 por documento recebido 

Internet R$ 0,79 por documento recebido 
Arrecadação —— - 

Lotérico R$ 1,68 por documento recebido 

Correspondente R$ 1,91 por documento recebido 
  

Auto Atendimento R$ 1,12 por documento recebido 
TE 

  

  

  

  

  

Guichê R$ 1,84 por documento recebido 

Lotérico R$ 1,84 por documento recebido 
Cobrança T 

Compe R$ 1,84 por documento recebido 

Compe — DDA R$ 1,84 por documento recebido 
          Outros R$ 1,64 por documento recebido 

  

Parágrafo Primeiro — As tarifas estabelecidas no “caput” serão anualmente atualizadas 
monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), do 
instituto Brasileiro de Geografia e Estatística —- IBGE, ou outro índice que vier a substituí- 
lo. 

Parágrafo Segundo — Os demais serviços que vierem a ser prestados seguirão os valores 
constantes na Tabela de Tarifas CAIXA e conforme anexos |, H, II, IM, VI, Vil e VII 
deste contrato. 

Parágrafo Terceiro — As despesas com a execução deste CONTRATO, para o exercício 
corrente, serão previstas em dotação orçamentária própria do CONTRATANTE, 
autorizadas na Lei Orçamentária anual, as despesas a serem executadas nos exercícios 
seguintes, serão supridas nos orçamentos de exercícios futuros. 

Parágrafo Quarto - A remuneração a que se refere esta cláusula será paga pelo 
CONTRATANTE até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação desses serviços, 
mediante apresentação de demonstrativo de efetivação no período vencido pela CAI 
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Parágrafo Quinto — O não cumprimento da obrigação na data prevista no parágrafo 
anterior sujeitará o CONTRATANTE ao pagamento à CAIXA, de multa de 2% (dois por 
cento), atualização monetária de 1/30 (um trinta avos) por dia de atraso, calculada com 
base na taxa SELIC utilizando-se, para tanto, a taxa mensal vigente no dia do pagamento 
efetivo, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA REMUNERAÇÃO À CONTRATANTE 

MODALIDADE DE DESEMBOLSO À VISTA OU PARCELADO FIXO 

Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, a CAIXA repassará à 
CONTRATANTE pelo direito de exploração dos serviços objeto deste contrato, a 
importância total e líquida de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda 
corrente nacional, mediante crédito em conta corrente na CAIXA: AG:0039, OP:006, 

C/C:407-5, divididos da seguinte forma: 

a) Desembolso nominal líquido ao CONTRATANTE no valor de R$5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais); 

Parágrafo Primeiro — O crédito do desembolso nominal líquido ao cliente será realizado 

conforme cronograma abaixo, observando-se o disposto no Parágrafo Primeiro desta 
Cláusula. 

Mês de desemboiso Valor nominal 

1º mês R$5.000.000,00 

Parágrafo Segundo — Os valores, referentes à parcela única ou à primeira parcela, 
quando desembolso parcelado, serão creditados em até 10 (dez) dias úteis após a 
comprovação das seguintes condições: 

a) Processamento do 1º crédito de salário pela CAIXA; 

b) Comprovação da publicação da dispensa de licitação e do extrato do presente 
CONTRATO na Imprensa Oficial, 

Parágrafo Terceiro — Em caso de atraso no cronograma, decorrente do tempo necessário 
para que a CONTRATANTE atenda aos requisitos descritos no Parágrafo Primeiro desta 
Cláusula, a CAIXA avaliará a legalidade de desembolso retroativo, em valor nominal, das 
parcelas vencidas. 

Paragrafo Quarto — O não cumprimento da obrigação prevista no caput desta Cláusula 
sujeitará a CAIXA ao pagamento à CONTRATANTE de multa de 2% (dois por cento), 
atualização monêtária de 1/30 (um trinta avos) por dia de atraso, calculada com base na 
taxa SELIC utilizando-se, para tanto, a taxa mensal vigente no dia do pagamento efetivo, 

ra devida. y 

€ A I ww” Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras 

ada Avenças — Com Exclusividade 

    

      
  

Parágrafo Quinto- Em qualquer hipótese, o referido pagamento constitui-se mero 

adiantamento do preço ora ajustado à CONTRATANTE, devendo ser restituído à CAIXA, 

devidamente atualizado pela variação da taxa SELIC, de forma proporcional ao tempo 
decorrido, na hipótese de rescisão contratual antecipada. 

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE assume, perante os órgãos fiscalizadores, total 

responsabilidade pela adequada aplicação dos recursos, comprometendo-se a associar 
este investimento com as políticas públicas e as necessidades da sociedade, eximindo a 

CAIXA de toda e qualquer responsabilidade, neste particular. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Este CONTRATO é firmado em caráter irrevogável e irretratável, ressalvadas as 
hipóteses de rescisão previstas nos artigos 77 a 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93, as 
quais se aplicarão para ambas as partes, no que couber. 

Parágrafo Primeiro — Não será motivo de rescisão deste CONTRATO, a ocorrência de 
uma ou mais das hipóteses contempladas no inciso VI, do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, desde que haja a comunicação prévia à CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo — Além das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 e na forma dos 
artigos 79 e 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATANTE poderá promover a 
rescisão deste CONTRATO, sem ônus, se a CAIXA: 

a) Descumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos, observando o princípio da razoabilidade e da finalidade, sempre se atendo à 
finalidade da avença, em detrimento de falhas formais sanáveis; 

b) Associar-se com outrem e a respectiva cessão, ou transferência total, ou parcial das 

obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a 
execução do CONTRATO, sem prévio conhecimento e autorização da 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro — A rescisão de que trata 0 Parágrafo Primeiro desta Cláusula não 

poderá ocorrer sem que haja prévio aviso formal à CAIXA por parte da CONTRATANTE, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, quanto ao atraso no cumprimento de prazos 

ou inobservância das situações descritas no referido Parágrafo, e sem que seja dado, 
anteriormente a esse aviso prévio, prazo razoável para que a CAIXA regularize as 

pendências. 

Parágrafo Quarto - Na hipótese de rescisão deste CONTRATO, o pagamento da folha 
dos servidores e funcionários que possuam empréstimos não quitados até a data do 
evento, será mantido com exclusividade na CAIXA, durante o período necessário para a 

liquidação das aludidas operações de crédito, observado o prazo máximo dos respectivos 

contratos. 

Parágrafo Quinto — Além da restituição de valores prevista na Cláusula Sétima deste 
CONTRATO, a sua denúncia ou a sua rescisão imotivada ou motivada por Yyazões 
diversas daquelas indicadas nesta cláusula, implicará a aplicação, em favor daç€; , de 
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uma multa em valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 
remuneração também prevista na Cláusula Sétima deste pacto. 

Parágrafo Sexto —- Se a rescisão operar-se por iniciativa da CAIXA, esta perderá o direito 
à restituição de valor e à multa mencionadas no parágrafo antecedente. 

CLÁUSULA NONA —- DA REPARAÇÃO DE DANOS 

Obrigam-se as partes a reparar todo e qualquer dano a que derem causa por culpa ou 
dolo, na execução dos serviços objeto deste CONTRATO, até o limite do valor do dano 
material, atualizado pela variação da taxa SELIC, ou outro índice que venha a sucecê-la, 
desde a data da ocorrência do fato até a data de seu efetivo ressarcimento, ressalvados 
os casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos à execução 
deste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, não 
representará renúncia nem impedirá o exercício futuro do direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO ATO ADMINISTRATIVO INJUSTIFICADO 

A CONTRATANTE fica obrigada a ressarcir a CAIXA o equivalente ao valor pro-rata 
temporis a que se refere a Cláusula Sétima atualizado pela variação da taxa SELIC, ou 
outro índice que venha a sucedê-la, na hipótese de, por ato administrativo (ato de 
império), o presente CONTRATO perder seu objeto ou se, em decorrência da prática de 
tal ato administrativo, o objeto se tornar de impossível cumprimento pela CAIXA. 

Parágrafo Único — O ressarcimento previsto no caput desta Cláusula não elide os direitos 

da CAIXA previstos no parágrafo 2º, do artigo 78, da Lei Federal nº 8666/93 e, na 

Cláusula Sétima deste insirumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta meses) a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) meses, 
atendidas as condições do $ 4º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ADEQUAÇÃO E REPACTUAÇÃO 

O presente CONTRATO é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, devendo ser 

adequado mediante celebração de termo aditivo, nas hipóteses previstas em lei, em 
especial, nos casos de desequilíbrio econômico-financeiro do pacto inicial gerado pelo 
não cumprimento, pela CONTRATANTE, das obrigações assumidas neste instrumento. 

O 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO 
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A CONTRATANTE obriga-se a providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO e 
seus eventuais Termos de Aditivos na Imprensa Oficial, em atendimento à exigência do 

artigo 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8666/93, para fins de validade e eficácia do 

instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este CONTRATO representa todo o entendimento havido entre as partes sobre o seu 
objeto. Quaisquer alterações somente serão reconhecidas pelas partes se formalizadas 
por termo de aditamento específico escrito e firmado pelas partes. 

Parágrafo Primeiro — As partes deverão envidar seus melhores esforços para resolver 

amigavelmente as questões e divergências surgidas na execução deste CONTRATO. 

Parágrafo Segundo — Eventual tolerância de uma parte a infrações ou descumprimento 
das condições estipuladas neste CONTRATO, cometidas pela outra parte, será tida como 
ato de mera liberalidade, não se constituindo em perdão, precedente, novação ou 
renúncia a direitos que a legislação ou o CONTRATO assegurem às partes. 

Parágrafo Terceiro — Se qualquer das disposições deste CONTRATO for considerada, por 
qualquer motivo, nula ou inexequível, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará as 
demais cláusulas, que permanecerão válidas e em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO 

As partes aceitam este instrumento tal como foi redigido e se obrigam ao seu fiel 
cumprimento, elegendo o foro da Justiça Federal de João Pessoa, com privilégio sobre 

quaiquer outro, para a solução de questões decorrentes da execução deste CONTRATO 
que não possam ser dirimidas administrativamente, renunciando-se a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

Prefeitura Municipal de Cabedêlo-PB 7 N 

desenv “io Ê EA SN 10 

  

Pela e Cabao 87 

   
Diego Ciry RS feias 

y do prcenrádos Gesgt” 
9 

Prefeitará MorsRipatprtat is dl esfi inar-se à quitação débito; 

Diego: És am TO qa) 

Página 03 

Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras 
Avenças — Com Exclusividade CAI, 

Este CONTRATO obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam este CONTRATO em 3 
(irês) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas e 
assinadas, para que produza os efeitos jurídicos e legais. 
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Anexo | 
CONVÉNIO QUE ENTRE SI FAZEM A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O/A 
MUNICÍPIO CABEDELO PARA 
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS 
SEUS SERVIDORES MEDIANTE 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, 
criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1989, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, 
com sede no Setor Bancário Sut, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília;DF, CNPJ/MF nº 
00.360.305/0001-04, representada por seu Procurador (nome, qualificação, RGe CPF) 
Talita Adriano Leal de Oliveira, brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade nº 
2725815, expedida pelo SSP /PB e CPF n.º 052.916.889-80, domiciliada em Cabedelo/PB 
na forma mencionada no final deste instrumento, doravante designada CAIXA e do outro 

lado o/a Município de Cabedelo com Sede/Filial na cidade de Cabedeto, sito a Rua 

Benedito Soares Silva nº 131, inscrita no CNPJ sob o.nº 09.012.493/0001-54 neste ato 
representado(a) por Vitor Hugo Peixoto Castelliano, CPF 839.733.544-72 e RG 3104870 
SDS/PB doravante designada CONVENENTE, celebram o presente Convênio mediante 

as cláusulas e condições a seguir: 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente convênio a concessão 

de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos 
servidores da CONVENENTE, desde que: 
a) tenham mais de 3(três) meses de efetivo exercício; 
b) sejam aposentados em caráter permanente ou reformados, desde que seus proventos 

sejam pagos pelo ex-empregador; 
c) sejam pensionistas em decorrência de morte do servidor e que seus proventos sejam 

pagos pelo ex-empregador; 
d) estejam exercendo mandato legislativo, executivo, vínculo funcional ou contrato 

empregatício com o prazo máximo limitado ao mês do término do mandato vigente, 
desde que o seu provento seja pago pela Convenente; 

e) estejam em gozo de licença para tratamento de saúde e recebam rendimentos integrais 
e pagos pelo empregador; 

f) sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da CAIXA. 

Parágrafo Único - São impedidos de contrair a operação, os servidores que: 
a) trabalhem sob regime de tarefas. 
b) pertençam a CONVENENTE que não esteja em dia com o repasse dos valores 

averbados; 
c) possuam débitos em atraso em qualquer área da CAIXA, exceto quando o líquido do 

“% 
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d) estejam respondendo a processo administrativo ou sindicância; 
e) estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos proventos não 

sejam pagos pela CONVENENTE ou exonerados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE 
|- Indicar por meio de Carta de Apresentação/Termo de Responsabilidade assinado pelos 
representantes legais da CONVENENTE, um ou mais representantes que assuma(m) a 
responsabilidade de: 

a) efetuar o correto enquadramento dos servidores, conforme condições deste Convênio; 
b) recepcionar e remeter os arquivos e documentos necessários à operacionalização 

deste Convênio, mediante recibo; 
c) averbar em folha de pagamento o valor das prestações dos empréstimos concedidos, 

em favor da CAIXA; 

d) repassar à CAIXA, até o 5º (quinto) dia útil contado da data do crédito do salário dos 
servidores, o total dos valores averbados e quando ultrapassar este prazo, repassar 
com os encargos devidos; 

e) informar as datas de fechamento da folha de pagamento e do crédito de salário dos 
servidores; 

f) recepcionar e devolver à CAIXA o extrato e o arquivo relativos aos contratos a serem 
consignados em folha de pagamento, os efetivamente averbados, bem como os 
excluídos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores ao vencimento das 
prestações; 

9) comunicar à CAIXA a justificativa para as eventuais impossibilidades de averbação das 
prestações; 

h) comunicar à CAIXA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data do 
conhecimento do fato, a ocorrência da redução na remuneração; 

i) solicitar a exclusão no extrato ou arquivo de averbação de servidores/devedores 
desligados por qualquer motivo que estejam sendo excluidos da folha de pagamentos 
da CONVENENTE; 

à) solicitar à CAIXA, para liquidação antecipada, posição de dívida de servidor/devedor 
que esteja em fase de interrupção, suspensão ou exclusão da folha de pagamento; 

k) reter e repassar à CAIXA, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, o valor da 
dívida apresentada pela CAIXA, até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas 

rescisórias, conforme autorização contratual e legislação vigente; 
notificar o servidor devedor para comparecer junto à agência da CAIXA, a fim de 
negociar o pagamento da dívida, na ocorrência de desligamento ou outro motivo que 
acarrete a exclusão da folha de pagamento e quando a parcela da verba rescisória 
retida for insuficiente para liquidar o valor da dívida apresentada pela CAIXA, bem 
como quando da redução do salário; 

m)acatar os parâmetros e normas operacionais da CAIXA vigentes e sua programação 
financeira; 

n) prestar à agência da CAIXA as informações necessárias para a contratação da 
operação, inclusive o total já consignado em operações preexistentes e as demais 
informações necessárias para o cálculo da margem consignável disponível; 

o) indeferir pedido efetuado por servidor/devedor sem a aquiescência da CAIXA, de 
cancelamento das averbações das prestações do empréstimo, até o integral 
Posimery do débito. 
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CAIXA 
H - Responsabilizar-se pela ampla divulgação a seus servidores sobre a formalização, 

objeto e condições deste Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos 
necessários para a obtenção do empréstimo, bem como por esclarecimentos adicionais 
que vierem a ser por eles solicitados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CAIXA 
1! - Conceder empréstimo, observadas suas normas operacionais vigentes e sua 

programação financeira, aos servidores da CONVENENTE, respeitadas as condições 

estabelecidas neste Convênio; 
ti - Fomecer à CONVENENTE, no prazo mínimo de 2 (dois) dias que antecedem ao 

fechamento da folha de pagamento, arquivo e/ou extrato, contendo a identificação de 
cada contrato, nome do servidor/devedor e valor da prestação a ser averbada em folha 

de pagamento; 
HI - Providenciar as exclusões no extrato ou arquivo de averbação, de 

servidores/devedores, de acordo com as informações e solicitações da CONVENENTE, 
nas situações previstas neste Convênio; 

IV - Fornecer a posição de dívida atualizada para liquidação/amortização antecipada dos 
empréstimos, quando solicitado pela CONVENENTE, por ocasião da rescisão de 

contrato de trabalho do servidor/devedor. 
V - Manter sob sua guarda, até a liquidação do empréstimo, na condição de fiel 

depositária, o respectivo documento de outorga ao empregador, por parte do 

empregado devedor, de autorização, em caráter irrevogável, para a consignação das 
prestações contratadas em folha de pagamento, podendo a referida outorga fazer parte 
de cláusula específica do contrato de empréstimo. 

CLÁUSULA QUARTA - DATA DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS - O crédito de 
salário dos servidores da CONVENENTE é dia 05 de cada mês e o fechamento da folha 

de pagamento é o dia 30 de cada mês. 

CLAUSULA QUINTA — DA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO - A Convenente por meio 

deste instrumento: 
(X) Permite a renovação da concessão de crédito para servidores/devedores com 
desconto das prestações decorrentes em folha de pagamento, junto à (ao) 
CONVENENTE/EMPREGADOR mediante repactuação dos termos e condições 
especificados neste contrato e no Contrato de Crédito Consignado do servidor/devedor. 

( ) Não permite a renovação da concessão de crédito para servidores/devedores 
com desconto das prestações decorrentes em folha de pagamento, junto à (ao) 

CONVENENTE/EMPREGADOR. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO - O presente Convênio é celebrado pelo prazo de 80 
sessenta) meses, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-lo conforme previsto 

na Cláusula oitava. - 
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CLÁUSULA SÉTIMA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO - A CAIXA 
suspenderá a concessão de novos empréstimos aos servidores da CONVENENTE, 
quando: 
a) ocorrer o 
descumprimento por parte da CONVENENTE de qualquer cláusula ou condição 
estipulada neste Convênio; 

b) a CONVENENTE não repassar à CAIXA os valores averbados no prazo de até 5(cinco) 
dias úteis após o vencimento do extrato. 

c) os valores repassados pela CONVENENTE num prazo de 12 (doze) meses forem 
inferiores a 90% (noventa por cento) do total a ser repassado no mesmo periodo; 

d) houver mudanças na política governamental ou operacional da CAIXA, que 
recomendem a suspensão das contratações. 

Parágrafo Primeiro - A suspensão do Convênio não desobriga a CONVENENTE de 
continuar realizando as averbações das prestações e os repasses devidos até a 
liquidação de todos os contratos celebrados. 

Parágrafo Segundo - O restabelecimento do Convênio ficará a critério da CAIXA, após a 
regularização das pendências que motivaram a suspensão, 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DO CONVÉNIO - A qualquer tempo, é facultado às 
partes denunciar o presente Convênio, mediante manifestação formal de quem a desejar, 
continuando, porém, em pleno vigor as obrigações assumidas pela CONVENENTE, até a 
efetiva liquidação dos empréstimos concedidos. 

Parágrafo Primeiro - A partir da data de formalização da denúncia, por qualquer das 
partes, ficam suspensas novas contratações de crédito, com exceção do previsto no 
Parágrafo Segundo desta Cláusula. 

Parágrafo Segundo - As propostas em andamento terão continuidade de análise e 
poderão resultar em contratação do crédito em caso de aprovação pela CAIXA, 
obrigando-se a CONVENENTE a promover a averbação das prestações em folha de 
pagamento até a efetiva liquidação dos empréstimos concedidos. 

Parágrafo Terceiro - A ocorrência de 3 (três) suspensões causadas pela CONVENENTE 
implicará na rescisão do Convênio. 

CLÁUSULA NONA - Os descontos autorizados pelo servidoridevedor na forma deste 
Convênio terão preferência sobre outros descontos da mesma natureza que venham a ser 
autorizados posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Não realizado o pagamento do extrato mensal na data definida 
neste instrumento, incidirá multa no importe de 2% do valor não repassado, acrescido de 

v019 micro ? Q y Mo 

CALX, 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - 
As Partes declaram que cumprem a legislação brasileira sobre privacidade, incluindo a Lei 

n. 13.079/2018 (LGPD). Deciaram, ainda, que, sendo necessário o compartilhamento 

mútuo de dados pessoais para concessão de empréstimos aos servidores mediante 
consignação em folha de pagamento, se comprometem a adotar todas as medidas de 

segurança para proteger dados pessoais e cadastrais sob seu controle. 
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Parágrafo Unico — Por meio do contrato de concessão e/ou renovação o servidor/idevedor 
autorizará a Caixa a realizar o tratamento dos seus dados pessoais nos termos da Lei nº 
13.709/2018, ressaltando que o tratamento dos dados fornecidos pelo cliente será 

limitado aos fins previstos neste contrato, em cumprimento a boa-fé e aos princípios da 

finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, 
segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer questões que direta ou 

indiretamente decorram do presente Convênio, o foro competente é o da Seção Judiciária 
da Justiça Federal, nesta Unidade da Federação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONVENENTE declara, para todos os fins de 
direito que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por periodo e modo ll - Os dados pessoais devem ser armazenados pelo prazo necessário para cumprimento 
suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras de legislação aplicável ao serviço, especialmente prevenção à lavagem de dinheiro. 
e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e 

das obrigações previstas neste Convênio, e, por estarem assim justas e convencionadas, Parágrafo Segundo — A Caixa, como Operadora, tratará os dados pessoais somente 
assinam este Convênio, ficando cada parte com uma via de igual teor. para executar as suas obrigações contratuais, ou seja, recebimento e tratamento de 

documentos de arrecadação de contas da convenente através da rede de atendimento da 

. CAIXA. 

Cabecubo (PB 42 de | 
Local/Data Parágrafo Terceiro — As Partes têm conhecimento que as autorizações para tratamento 
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Mneia CABEDELOIPB mediante simples requerimento, e, portanto, se comprometem à informar uma a outra a 

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL py é respeito de eventuais revogações de consentimento, a fim de que as devidas medidas 
Assinatura, jsõb carimbo, do empregado Assinatura |d representante  - sejam tomadas. 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONVENENT 

Nome:  VITDRI HUGO PEIXOTO Parágrafo Quarto - A CAIXA está ciente de que, igualmente, deve se adequar à Lei — 
CASTELLIAN LGPD, cumprindo as suas determinações e aplicando as medidas de prevenção e 

CPF: 839.733.544-72 proteção à segurança dos dados que manuseia, protegendo desta forma a 
CONTRATANTE e a relação contratual; 

Testemunhas Parágrafo Quinto - Na ocorrência de qualquer incidente, especialmente quando houver 
4 vazamento no tratamento dos dados que manuseia, a CAIXA fica obrigada a notificar 

r imediatamente a CONTRATANTE e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 

conforme Art. 48 da Lei — LGPD.   
Nome: Feguo io Let Nome:Srz> ubho O FAGiAL 
CPF: E GISTis a A CPF: ear pote 48 Parágrafo Sexto - O CONTRATANTE se compromete a. cumprir toda a Legislação 

aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados, 

especialmente em relação à necessidade de obter consentimento prévio dos titulares para 

tratamento de seus dados, se for o caso. 

IV - Das Obrigações da CONTRATANTE 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE providencia a emissão e remessa dos 
documentos de arrecadação aos clientes/usuários, não podendo em hipótese alguma 
utilizar os serviços da CAIXA para tal finalidade. 

Parágrafo Primeiro - Para emissão dos documentos de arrecadação, a CONTRATANTE 
deve padronizar em um único formulário todas as suas contas, tributos e demais receitas, 

permitindo a automação dos serviços de arrecadação por parte da CAIXA, devendo 

comunicar sempre que haja qualquer alteração no seu formulário padrão de arrecadação. 

Parágrafo Segundo - Os documentos de arrecadação devem possuir datas de 
vencimento distribuídas durante o mês, evitando-se, assim, grande afluxo de 

cliontes/usuários nos recintos autorizados para recebimento. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE não pode em hipótese alguma utilizar o 

Documento de Crédito - DOC efou Bloqueto de Cobrança como documento de 

, arrecadação, com trânsito pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis. 
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“” Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras 

Anexo Il CAIXA Avenças — Com Exclusividade 

|- Das Partes independentemente do vencimento, ficando sob responsabilidade da CONTRATANTE a 
. no cobrança dos encargos das faturas pagas com atraso, no mês subsequente. 

CONTRATANTE — Município de Cabedelo pessoa jurídica de direito público constituída 

    

  
  

sob a forma de município, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.012.493/0001-54, Parágrafo Único - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a receber, no primeiro dia útil 
com sede à Rua Benedito Soares Silva, 131 - Monte Castelo, CEP: 58.101-089 - subsequente ao vencimento, documentos, objeto deste Contrato, cujos vencimentos 
Cabedelo, Paraíba, neste ato representada, nos termos dos seus estatutos sociais, por Tecaírem em dias em que não houver expediente bancário. 

Vitor Hugo Peixoto Castelliano, brasileiro, casado, Prefeito Constitucional, domiciliado em . 
Cabedelo/PB, Cédula de Identidade nº 3104870 SDS/PB, CPF/MF nº 839.733.544-72., CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATANTE é responsável pelas declarações, cálculos, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos 
documentos de arrecadação, devendo a CAIXA recusar o recebimento quando ocorrer 

CONTRATADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de qualquer das seguintes hipóteses: 
empresa pública, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regendo-se pelo Estatuto o 
atualmente vigente, situada na SBS Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia/DF, inscrita no |- O documento de arrecadação for impróprio; 
CNPJ/MF sob nº. 00.360.305/0001-04, neste ato representada, nos termos de seus atos 

constitutivos e conforme instrumento de mandato que integra o presente contrato, por 
Talita Adriano Leal de Oliveira, brasileira, casada, bancária, domiciliada em Cabedelo/PB , 

Cédula de Identidade nº 2725815 SSP/PB, CPF/MF nº. 052.916.889-80; doravante 
denominada simplesmente CAIXA. 

Il - O documento de arrecadação contiver emendas, rasuras e/ou quaisquer impeditivos 

para leitura do código de barras. 

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATANTE efetuará o cancelamento do pagamento, com a 
consequente reabertura do valor devido, para valores já repassados, quando a CAIXA 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de comprovar, por meio de dossiê, que houve quitação irregular. 

Prestação de Serviços, que se rege pelas cláusulas seguintes. Parágrafo Único - Na ocorrência do caput da Cláusula Sexta a CAIXA efetuará o 

1 - Do Obiet lançamento de acerto, com comunicação à CONTRATANTE, na conta de livre 
- Do Objeto movimentação citada no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Sexta. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviço CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE tem o prazo de 48 horas, após a recepção do 
destinada ao recebimento e tratamento de documentos de arrecadação da meio magnético contendo os registros do movimento arrecadado, para solicitar à CAIXA a 
CONTRATANTE, através da rede de atendimento da CAIXA. regularização de eventuais inconsistências verificadas no meio magnético. 

Parágrafo Único - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a receber contas, tributos e Parágrafo Único - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a fragmentar os documentos 
demais receitas devidas, adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, com físicos objeto deste Contrato 90 dias após a data da arrecadação. 
prestação de contas exclusivamente em meio magnético, conforme canais contratados. 

V - Das Competências e Responsabilidades da CAIXA 

HI - Do Tratamento e Proteção de Dados , 
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a receber cheques: 

CLÁUSULA SEGUNDA - As Partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira 

sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo-se a Lei nº k SIN 
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando a necessidade de [3 não 

compartilhamento de dados pessoais para a realização da atividade de “ Arrecadação de 

Contas". Caso a CONTRATANTE opte pelo recebimento em cheque, devem ser observados os 

. na . . . Parágrafos subsequentes desta cláusula. 
Parágrafo Primeiro - A realização do tratamento dos dados pessoais deve seguir as 

seguintes instruções fornecidas pela CONTRATANTE à CAIXA: Parágrafo Primeiro - A CAIXA fica autorizada a receber cheques de emissão do próprio 
clisnte/usuário ou de terceiros, para quitação dos documentos, objeto deste Contrato, 

E- A coleta, o armazenamento, o compartimento e o tratamento dos dados das partes desde que sejam de valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao 
integrantes desta relação jurídica serão realizados exclusivamente para as finalidades a pagamento, mediante anotação em seu verso. 
que se destina o presente instrumento, não podendo utilizá-los para outros fins 
econômicos e/ou comerciais divergentes, nem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE outorga à CAIXA poderes. especiais para 
expressamente autorizado. endossar, em nome da contratante, os cheques recebidos para quitação dos documentos 

. . . de arrecadação objeto deste Contrato. 
Pre elege o / NA. Seda ti 
Draco Carvalho tjns V , Í Se IN Die; fins ! Cel 

Procurador Gefal Pruéurador Géral 

20 

  

SEM 

   



  

  

Página 06 

Cal XA Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras 
PTN Avenças — Com Exclusividade 

Parágrafo Terceiro - O valor do cheque acolhido pela CAIXA, na forma prevista no caput 
desta Cláusula, e eventualmente não honrado é debitado na conta de livre movimentação 

da CONTRATANTE mantida na CAIXA, ou deduzido do valor a ser repassado à 
CONTRATANTE na impossibilidade de débito em conta, na data do recebimento do 
chegue devolvido, na Unidade responsável pela efetivação do repasse financeiro. 

Parágrafo Quarto - O cheque é entregue à CONTRATANTE, mediante assinatura de 
protocolo, no prazo máximo de 10 dias, contados a partir da data da devolução pelo 
Banco sacado. A CONTRATANTE, por sua vez, em caso de não acolher o cheque em 
devolução, qualquer que seja o motivo, deve entregar o cheque à CAIXA, também no 
prazo máximo de 10 dias contados a partir da data do seu recebimento registrado em 
protocolo. 

CLÁUSULA NONA - A CAIXA está autorizada a efetuar estorno de documento de 
arrecadação quando constatar quitação irregular, desde que ocorra na mesma data do 
recebimento e antes do processamento que consolida o arquivo a ser entregue no 

primeiro dia útil após a data de arrecadação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - A CAIXA emite comprovante de pagamento ao clientelustário, no 
ato da quitação do documento de arrecadação da CONTRATANTE, nos padrões 
estabelecidos para cada canal de atendimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os arquivos contendo os registros do movimento 
arrecadado são colocados à disposição da CONTRATANTE, no primeiro dia útil após a 
arrecadação, por meio de transmissão eletrônica, padrão FEBRABAN, estando a CAIXA 
isenta da entrega dos documentos físicos. 

Parágrafo Primeiro - Em caso de inconsistência no arquivo retorno apontada pela 
CONTRATANTE no meio magnético, a CAIXA deve manifestar-se no prazo de 48 horas, 

após o comunicado de inconsistência. 

Parágrafo Segundo - Em caso de solicitação de redisponibilização do arquivo retorno 
pela CONTRATANTE, observado o período definido na Cláusula Décima Terceira, será 
cobrada tarifa acessória conforme Cláusula Décima Quinta. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de lançamento de crédito ou débito indevido 
na conta de livre movimentação citada no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Sexta 
cuja origem seja o processo de arrecadação, a CAIXA efetua lançamento de acerto e 
comunica à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CAIXA fica obrigada a prestar informações à 
CONTRATANTE, relativas aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores 

ocorridos em até 180 dias da data da arrecadação. 

Parágrafo Único - Na caracterização de diferenças nos recebjmentos de contas, no 
prazo previsto no caput desta Cláusula, cabe à CONTRATANTE o envio de cópia das 
contas que originaram a diferença, e respectivos col 
regularização pela CAIXA.    

VI - Das Obrigações Recíprocas 

37.394 v039 SIGAT 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Qualguer alteração na sistemática de prestação dos 
serviços ajustados neste Contrato depende de prévia concordância entre as partes, por 
escrito. 

Parágrafo Único » Toda providência tomada, tanto pela CONTRATANTE quanto pela 
CAIXA, visando racionalização ou aperfeiçoamento dos serviços que resulte em alteração 

nos seus custos será objeto de renegociação das cláusulas financeiras deste Contrato. 

VII - Da Tarifa pela Prestação do Serviço e Do Repasse Financeiro 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Pela prestação de serviços de arrecadação, objeto do 
presente Contrato, a CONTRATANTE paga à CAIXA tarifa pelos documentos com código 
de barras arrecadados e pela prestação de contas através de meio magnético no(s) 
canal(is) de atendimento identificado(s) abaixo, com os respectivo(s) valor(es) de tarifa(s) 
e prazo(s) de repasse(s) da arrecadação: 

  

  

  

  

  

  

  

          
  

Canai cana do Valor Prazo Repasse da Arrecadação 

1-Guichê (X) Sim R$2,81 Dinheiro: No 1º dia útil após data de 
recebimento 

(o) Não - 
Cheque: No 2º dia útil após data de 
recebimento 

ii — Rede Lotérica (9) Sim R$ 1.68 Dinheiro: No 1º dia útil após data de 
recebimento 

( ) Não 
Cheque: No 2º dia útil após data de 
recebimento 

HI — Internet Banking (%) Sim R$0,79 Dinheiro: No fº dia «til após data de 
CAIXA/Mobile recebimento 

( ) Não 

IV- Terminais de (X) Sim R$ 1,12 Dinheiro: No 1º dia útil após data de 

Autoatendimento/Arquivo recebimento 
Eletrônico ( ) Não 

V— Correspondente (X) Sim R$ 1,91 Dinheiro: No 1º dia útil após data de 
CAIXA AQUI recebimento 

( ) Não 

Tatifa Acessória 

Redisponibilização de Arquivo Retorno R$ 0,30 por registro       
Parágrafo Primeiro - Para os recebimentos realizados nos canais internet Banking 
CAIXA e Autoatendimento/Arquivo Eletrônico, fica a CONTRATANTE obrigada a aceitar 
como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta corrente do 
cliente/usuário ou recibo próprio emitido pelo canal. 

Parágrafo Segundo - Para os recebimentos realizados na Rede Lotérica e nos 
Correspondentes CAIXA AQUI, fica a CONTRATANTE obrigada a aceitar como 
comprovante de au o recibo emitido pelo terminal do atendente. 

Poderia 
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| - Para os recebimentos realizados no canal Correspondente CAIXA AQUI não há guarda 
nem entrega à CONTRATANTE do documento físico arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O produto da arrecadação diária é contabilizado em 
“Conta de Arrecadação", conforme COSIF/BACEN. 

Parágrafo Primeiro - O repasse do produto da arrecadação é efetuado de acordo com os 
prazos estabelecidos na tabela da Cláusula Décima Quinta deste contrato, por meio de: 

Crédito em conta de livre movimentação da CONTRATANTE, Agência 0039, 
Operação 006 , Conta 407-5; ou 

[ ] STROOZOSTROO29 para o Banco nº , Agência , Conta para 
a CONTRATANTE devidamente autorizada a operar sem conta corrente na 

CAIXA, em caso de arrecadação de tributos municipais/estaduais. 

Parágrafo Segundo - Os valores referentes aos repasses não efetuados no prazo 
contratado estão sujeitos a correção, com base na variação da Taxa Referencial de 
Títulos Federais, do dia útil seguinte ao previsto na tabela da Cláusula Décima Quinta 
deste Contrato até o dia do efetivo repasse. 

Parágrafo Terceiro - A CAIXA recebe o valor correspondente à tarifa contratada, 
conforme prazo de repasse estipulado na tabela da Cláusula Décima Quinta deste 
contrato, de acordo com a seguinte descrição: 

ES Debita diariamente c valor correspondente à tarifa contratada na conta de livre 
movimentação da CONTRATANTE definida no Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA, ou; 

LI A CONTRATANTE, devidamente autorizada a operar sem conta corrente na 

CAIXA, emite STR0005, com finalidade 13, repassando à CAIXA o valor correspondente 
ao total apurado para a tarifa contratada. 

Parágrafo Quarto - O valor correspondente ao total apurado para a tarifa contratada, que 
não for repassado à CAIXA no prazo estabelecido, está sujeito à correção com base na 
variação da Taxa Referencial de Títulos Federais do dia útil seguinte ao previsto no 
parágrafo anterior até o dia do efetivo repasse. 

VIH - Da Utilização de Marcas e Logotipos 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A utilização de publicidade envolvendo marcas e 
respectivos logotipos de propriedade das partes depende, sob qualquer pretexto, de 
prévia concordância escrita da respectiva proprietária, inclusive, e não limitativamente, no 
que se refere à produção de peças de divulgação que façam menção direta ao sistema da 
CONTRATANTE ou à rede de atendimento da CAIXA, que envolvam ou mencionem, 
diretas ou indiretamente, o serviço objeto deste Contrato. 

IX - Da Vigência do Contrato 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O presente Contrato tem prazd davi evo Ácia de 80 meses, ] 
podendo, entretanto, ser rescindido a “Ty tempo por qu; as PS, Es be 

/ 
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CALIX, 
tenham direito a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia escrita 

com 30 (trinta) dias de antecedência, contados a partir da data do recebimento da referida 
comunicação pela outra parte, ou renovado mediante assinatura de Termo Aditivo. 
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Parágrafo Primeiro - Os valores das tarifas estabelecidas na CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA serão anualmente atualizados monetariamente pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela 
menor periodicidade que ela autorizar. 

Parágrafo Segundo - Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para 
todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com o 
mesmo objetivo. 

Parágrafo Terceiro - Decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias sem que haja 
movimento de arrecadação, o sistema operacional que processa as transações de 
arrecadação exclui automaticamente da base cadastral as regras contratadas por este 
Contrato. Após a exclusão não são acatados quaisquer documentos de arrecadação da 
CONTRATANTE. 

X-Do Foro 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de 
João Pessoa, para dirimir questões que porventura se originem do presente Contrato, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 2 (duas) vias de igual 
teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer 
todas as Cláusulas deste Contrato. 
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Anexo III 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA, 
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E, DE 
OUTRO, O MUNICÍPIO DE CABEDELO, NA 
FORMA ABAIXO 

Pelo presente instrumento particular, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Empresa Pública 
de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em 
Brasília-DF, no SBS - Quadra 4, lotes 3 / 4, 18º andar, CEP 70092-900, a seguir 
denominada CAIXA, neste ato representada pelo Gerente Geral de Rede da Agência 
Cabedelo, Sr.(a) Talita Adriano Leal de Oliveira , brasileiro(a), economiário(a), portador(a) 
da Carteira de Identidade nº 2725815 , SSP /PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 

052.916.889-80 , endereço Rua Pastor José Alves de Oliveira, Lotes 18, 19 e 25-A, 
Quadra 01, Loteamento Cidade Formosa, Cabedelo/PB, CEP:58.101-000 e, de outro lado, 
o Município de Cabedelo, pessoa jurídica de direito público constituída sob a forma de 
município, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 09.012.493/0001-54 , com sede/domicílio sito 
na cidade de Cabedelo / PB, neste ato representado(a) pelo Sr.(a) Prefeito Constitucional 
- Vitor Hugo Peixoto Castellano, brasileiro, casado, RG3104870 SDS/PB, CPF: 
839.733.544- 72, domiciliado em Cabedelo/PB- titular da(s) conta(s) corrente(s) nº 274, 
agência nº 0039 e identificado na CAIXA com o(s) Código(s) do Beneficiário 022195-4, 
doravante denominado CLIENTE CABEDELO PREFEITURA, têm por estabelecidas e 
acordadas as seguintes cláusulas e condições: 

  

DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Para efeito do presente contrato, entende-se por: 

— COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA: Conjunto de serviços de Cobrança Bancária que - 
a CAIXA oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por 
meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos 
seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades 
Lotéricas, Correspondentes CAIXA AQUI e Mobile Banking/Celular, 

— BENEFICIÁRIO: Pessoa Física ou Jurídica, correntista da CAIXA, que coloca 
títulos ou outros recebíveis para serem cobrados a seu favor por meio de boletos 

de cobrança; para fins deste contrato, trata-se do CLIENTE; 

— PAGADOR: Pessoa física ou jurídica contra quem é emitido o boleto de cobrança 
para pagamento. 

— BENEFICIÁRIO FINAL: Pessoa Física ou Jurídica que efetivamente receberá o 
recurso resultante do pagamento do boleto de depósito e aporte ou de TERCEIRO 
habilitado pelo CLIENTE, sendo campo obrigatório de preenchimento no boleto 
impresso e em registro eletrônico do boleto na CAIXA quando se tratar de 
operações cujo destinatário final não seja o CLIENTE. 

— TERCEIRO: Pessoa Física ou Jurídica com quem o ie contrato 
O. 

7. 

para habilitá-lo a utilizar boletos de pagamento, devendo fig ele pg ey 
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e no registro eletrônico do boleto na CAIXA como sendo o beneficiário final, ou 
seja, quem efetivamente receberá o recurso resultante do pagamento do boleto. 

Parágrafo Primeiro —- O presente instrumento somente pode ser utilizado para a 
cobrança e o pagamento de dívidas decorrentes de obrigações previamente assumidas 
pelo PAGADOR. 

Parágrafo Segundo — Todas as informações dos boletos são registradas na CAIXA e sua 
emissão e postagem aos PAGADORES pode ser efetuada pelo CLIENTE ou pela CAIXA, 
conforme negociação entre as partes. 

Parágrafo Terceiro - O registro dos títulos pode ser realizado por meio do aplicativo 
fornecido pela CAIXA (cobrança CAIXA), Aplicativo E-Cobrança disponível na Internet ou 
no Internet Banking CAIXA ou ainda, por meio de transmissão de arquivos de aplicativo 
próprio do cliente por meio de VAN. 

1- Caso haja a disponibilização de boleto ao cliente/pagador para viabilizar pagamento on- 
fine, obrigatoriamente o registro correspondente deverá ser previamente enviado à CAIXA 
por meio da aplicação Vebservice CAIXA para registro. 

Parágrafo Quarto - Em razão da implantação da Nova Plataforma de cobrança — NPC, a 
partir de 03/07/2017, a liquidação dos boletos da Cobrança CAIXA na rede bancária 

estará condicionada ao prévio registro do título nos sistemas da CAIXA (modalidade 
Registrada), viabilizando consulta prévia pela rede à Base Centralizada na CIP — Câmara 
Interbancária de Pagamentos, de acordo com cronograma disponível no sítio da 
FEBRABAN. 

Parágrafo Quinto - O CLIENTE receberá o código do beneficiário por Comunicação 
Eletrônica enviada pela caixa postal de sua agência de relacionamento na CAIXA, assim 
que realizado o cadastro no sistema da CAIXA. 

OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA - Este contrato tem por escopo possibilitar acesso ao CLIENTE 
às Carteiras de Cobrança Bancária Com Registro e ou Caucionada com Registro. 

DESCRIÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - Principais características da Cobrança Bancária CAIXA: 

Parágrafo Primeiro - As carteiras registrada e caucionada com registro podem ser 
operacionalizadas de forma Eletrônica ou Convencional. 

I- Tipo de cobrança Eletrônica: 

a) O CLIENTE pode utilizar o aplicativo oferecido pela CAIXA, que permite o 
acompanhamento e auxílio no gerenciamento da sua carteira de cobrança, ou sistema 

próprio do Beneficiário, que deve observar as especificações fornecidas pela CAIXA. 

b) As informações sobre a liquidação dos boletos de pagamento são disponibilizadas em 
arquivo +etorno eletfônico transmitido diretamente ao CLIENTE por meioNda internet     Prefeitura Nun 
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(aplicativo e-Cobrança ou internet Banking CAIXA), Conectividade CAIXA - CNX ou 
transmissão eletrônica de dados (empresas contratadas/VAN). 

c) Nos casos em que o CLIENTE opte pela Cobrança Eletrônica, é necessário escolher o 
meio de troca de arquivos com a CAIXA: 

  
Aplicativo e-Cobrança 

Internet Banking CAIXA 

De Juan 
| Nome YAN (caso não possua uma VAN de preferência, informar “A DESIGNAR”) | 

ir 

  
      

1- Tipo de cobrança Convencional: 

a) Após a liquidação dos boletos, o CLIENTE recebe em papel os extratos referentes à 
movimentação de sua carteira, que podem ser entregues na sua agência de vinculação. 

Parágrafo Segundo - Caso o CLIENTE que utiliza a Cobrança Eletrônica queira receber, 
além dos arquivos eletrônicos, os extratos em papel, será cobrada tarifa pelo serviço 
prestado, conforme Tabela de Tarifas de Serviços Bancários da CAIXA. 

Parágrafo Terceiro - O CLIENTE tem também a opção de consultar, por meio do 
aplicativo e-Cobrança na internet, os extratos de movimentação de sua cobrança, bem 
como os títulos que estão vinculados à sua carteira. 

Parágrafo Quarto - Todos os documentos emitidos pelo CLIENTE devem ser 
previamente registrados na CAIXA. 

Parágrafo Quinto - O serviço de RETORNO ONLINE é a modalidade de arquivo retorno 
parcial, com transmissão de rajadas em intervalos de 15 em 15 minutos, contendo 
informações das liquidações e estornos de liquidações ocorridas em canais CAIXA e de 
outros bancos, realizadas ao longo do dia, de segunda a domingo entre 07h e 22h00. 

I-= A contratação do retorno online não altera os procedimentos já existentes para a 
prestação de contas do financeiro e das informações via arquivo retorno enviado ao final 
do movimento diário; 

Il — As liguidações informadas ao longo do dia podem ser estornadas a qualquer tempo, 
sendo essa informação repassada no próximo arquivo conforme código de movimento 
retorno específico; 

WI — A efetiva liquidação do documento e repasse financeiro ocorrem de acordo com 
informações consolidadas no arquivo retorno enviado ao final do movimento diário; 

IV—O serviço é destinado exclusivamente para CLIENTE que possua Aplicativo Próprio; 

V—- A CAIXA não responderá pelas ações adotadas pelo CLIEN em função dos 

arquivos parciais recebidos pelo retorno online. ! ia , ? Profeiticá Monicijal déCabodelo 
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Parágrafo Sexto: O CLIENTE deverá atender aos requisitos técnicos, operacionais, de 
segurança cibernética e de reputação exigidos pela CAIXA para o cumprimento de 
obrigações legais e regulamentares, bem como desempenhar suas atividades em 
conformidade com as políticas de risco estabelecidas pela CAIXA. 
| - Caso o CLIENTE celebre contrato com TERCEIRO para habilitá-lo como beneficiário a 
utilizar boleto de pagamento por meio da carteira de Cobrança Bancária CAIXA do próprio 
CLIENTE, deverá comunicar por escrito à CAIXA (e-mail ou carta) para que esta efetue a 
devida habilitação em seus sistemas corporativos, viabilizando que o CLIENTE passe a 
registrar boletos de TERCEIRO. 

H — Nesse caso, o CLIENTE deve se certificar de que o TERCEIRO habilitado atenda aos 
mesmos requisitos e critérios descritos neste Parágrafo, sendo corresponsável pelo seu 
atendimento. 

HW — O contrato do CLIENTE com o TERCEIRO habilitado deverá prever o acesso da 
CAIXA às informações necessárias à identificação de todos os dados dos boletos 
emitidos e/ou em benefício do TERCEIRO. 

IV - Ao registrar/emitir boleto de TERCEIRO habilitado, o CLIENTE deverá registrar 
os dados do TERCEIRO (CPF/CNPJ e Nome ou Razão Social) como sendo o 
BENEFICIÁRIO FINAL do boleto (tanto na via impressa quanto no registro eletrônico do 
boleto feito na CAIXA). 

Parágrafo Sétimo: Caso o CLIENTE venha a utilizar a Cobrança Bancária CAIXA para 
viabilizar o depósito ou aporte de recursos em conta de depósitos ou conta de pagamento 
pré-paga, em nome de usuário que seja o titular/usuário final de referida(s) conta(s), 
deverá respeitar as seguintes regras e condições: 

1 Ao registrar/emitir boleto de depósito e aporte, o CLIENTE deverá informar os dados 
do usuário (titular da conta de depósito ou da conta de pagamento pré-paga) como sendo 
tanto o Beneficiário Final quanto o PAGADOR do boleto; 

IH — O CLIENTE deverá viabilizar o acesso da CAIXA às informações necessárias à 
identificação do usuário beneficiado nos casos de emissão de boletos de depósito e 
aporte, para o cumprimento das obrigações legais e regulamentares da CAIXA. 

Parágrafo Oitavo: O CLIENTE autoriza a CAIXA a fornecer aos órgãos reguladores, 
quando instada por estes, informações relativas aos pagadores, portadores e 
destinatário(s) final(is) dos recursos transitados, quando identificáveis, observando-se 
sempre o sigilo bancário e a Lei Geral de Proteção de Dados. 

OPERACIONALIZAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA - Todos os créditos e débitos serão realizados na conta corrente 
principal do CLIENTE, citada no preâmbulo deste contrato. 

Parágrafo Primeiro - Por solicitação do CLIENTE, poderá haver rateio dos valores 
arrecadados pelo pagamento de boletos emitidos nos termos deste contratq em outra(s) 
Conta(s) DTeme(SA o CLIENTE. 

2146 Cabedelo-PE: j Aa. 
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Parágrafo Segundo - Para rateio em Conta(s) Corrente(s) de terceiro(s), deverá haver 
Lei, Publicação no Diário Oficial ou Contrato que ampare a operação. V - Inclusão do serviço de Solicitação de registro de títulos on-line via Webservice: 

solicitação de registro e emissão de boletos por meio de solução web, que permite a 
Parágrafo Terceiro - Nos casos em que não houver fundamento legal ou contratual para comunicação entre a aplicação do CLIENTE na intemet com o sistema da CAIXA, 

o rateio (Lei, Publicação no Diário Oficial ou Contrato), os titulares deverão anuir com o resultando na emissão on-line do boleto. 
recebimento do percentual abaixo fixado. 

Vi — DDA (Débito Direto Autorizado): Para PAGADORES da Cobrança Registrada da 
CAIXA que aderiram ao DDA e, portanto, são considerados sacados eletrônicos, a CAIXA 
enviará à Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) os dados do boleto para 
apresentação eletrônica nos bancos em que o PAGADOR tenha aderido ao DDA. 

O(s) Rateio(s) abaixo descrito(s) está(ão) amparado(s) pela Lei nº (Anexar ao 
Contrato) 

Conta(s) Corrente(s) de Rateio 
  

Titutar Percentual % / Valor R$ 

Parágrafo Primeiro - Todos os boletos emitidos pela CAIXA utilizam fator de vencimento. 
  

  Parágrafo Segundo - A emissão de boletos personalizados com a logomarca do 
CLIENTE pode ser realizada pela CAIXA ou por meio de emissão própria do CLIENTE, 
sendo, neste último caso, exigida a validação/homologação prévia pela CAIXA. 

  

    

| | 
| | 
| | 
| 

    Parágrafo Terceiro - Para emissão de boleto personalizado pela CAIXA, o CLIENTE 
escolhe, previamente, entre os modelos disponíveis, aquele que seja compatível com seu 
negócio e providencia, sob suas custas, a entrega à CAIXA do arquivo contendo as 
marcas de personalização, conforme especificações da CAIXA. 

Parágrafo Quarto - Os recebimentos resultantes das liquidações dos boletos serão 
creditados na(s) conta(s) corrente(s) do(s) CLIENTE(s) no(s) prazo(s) abaixo elencado(s), 
de acordo com o(s) “float” negociado(s): 

FLOAT CAIXA DINHEIRO 1= dias úteis Parágrafo Quarto - A CAIXA providencia a confecção de prova do boleto personalizado 
ú para aprovação pelo CLIENTE. 

OAT A=dias ú Parágrafo Quinto - Somente após obter a autorização formal da CAIXA, o CLIENTE 
T = dias poderá proceder à solicitação de boletos personalizados, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade quaisquer solicitações feitas de forma indevida. Th 

Parágrafo Sexto - Ao enviar arquivo à CAIXA com solicitação de emissão de boletos de 

cobrança “com data de vencimento” e com postagem pela CAIXA, o CLIENTE deve fazê- 

lo com, no mínimo, 12 (doze) dias úteis de antecedência da data do vencimento, sob risco 
de a postagem não ocorrer em tempo hábil para pagamento pelo PAGADOR. 

a
j
u
j
a
 

  

Parágrafo Sétimo —- O CLIENTE que optar pela emissão de boletos/carmês por conta 
própria deve, obrigatoriamente, proceder à validação prévia dos mesmos junto à CAIXA, 

Parágrafo Quinto - Os valores referentes às tarifas não debitadas na(s) conta(s) obedecendo às seguintes observações: 
corrente(s) do(s) CLIENTE(s) dentro do prazo contratado estão sujeitos a correção com 
base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, a contar do dia útil |- Encami no " , 

o . e a h - aminhar massa de testes de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 20 (vinte) boletos 

subsequente ao previsto no iria ER clâusula, até a data do efetivo de cada espécie utilizada, observando que nos boletos de teste deve existir, ao menos, 1 
lançamento na(s) conta(s) corrente(s) do(s) S). (um) documento para cada dígito verificador geral possível (1 a 9) no campo 4 da 

representação numérica do código de barras e deve existir, no mínimo, 1 (um) boleto para 
Parágrafo Sexto - Caso o CLIENTE utilize modalidade de cobrança cujo boleto não cada dígito verificador possível (0 a 9) do nosso número; 
possua fator de vencimento no código de barras, em havendo liquidação deste após a 

data a sem a cobrança dos encargos, caberá ao CLIENTE buscar junto ao H - Não deve conter no corpo dos boletos informação ou imposição de cobrança de tarifa 

PAGAI 9 devido ressarcimento. o aos PAGADORES pelo seu pagamento na rede bancária. 

Parágrafo Sétimo - Caso o PAGADOR efetue o pagamento de boletos; em canais de 
autostendimento com valor a menor e/ou adulterado, inclusive com fator de vencimento 
manipulado, considerando que esses pagamentos são de respon a ade exclusiva do 4 

' | Prefeitura Muniçã Se Cabedoy B : f 
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AGUDO caberá ao CLIENTE, se for o caso, a cobrança da diferença junto . Parágrafo Oitavo - Qualquer alteração em sistema do CLIENTE ou modificação das 
. informações dos boletos e/ou camês emitidos pelo CLIENTE, obrigam-no a proceder a 

uma nova validação/homologação junto à CAIXA. 

WH — A emissão deve obrigatoriamente corresponder ao registro envia: ó ao banco. 

  

ã      

Parágrafo Oitavo - A CAIXA está isenta de quaisquer responsabilidades com relação : 

pagamento a menor efetuado pelos PAGADORES em canais de autoatendimento pe Parágrafo Nono - A CAIXA não se responsabiliza por problemas decorrentes da emissão 
liquidação de boletos. de boletos por ela não validados/nomologados, nem pela distribuição pelos Correios nos 

casos em CAIXA deu de f . 
Parágrafo Nono - O CLIENTE e os PAGADORES são responsáveis por manter que à procedeu de forma regular 
segurança necessária e adequada em seus microcomputadores e celulares, de forma Parágrafo Décimo - A CAIXA não se responsabiliza pelos seguintes itens: 
garantir a lisura e adequada operacionalização das soluções da Cobrança Bancá r 

CAIXA e evitar a invasão e a ação de pessoas mal intencionadas para ilícitos e golpes. — Autenticidade das assinaturas, exatidão dos dados de aceite, endosso dos títulos, 
. taxas e multas - fornecidas pelo CLIENTE; 

Parágrafo Décimo - Para atender eventual reclamação do CLIENTE a respeito | P 
prestação de serviços objeto deste contrato, o CLIENTE deve formalizá-la, por meio d — Legitimidade dos títulos entregues à CAIXA; 
canais de comunicação disponibilizados pela CAIXA, no prazo máximo de até 60 dias - ' 

fato que deu causa a tal registro. — Inexistência de aceite ou documento que o substitua nas duplicatas de prestação de 

. ns o e . A serviços ou mercantis; 
Parágrafo Décimo Primeiro - O código de barras gerado ao cliente/pagador será a úni 
chave de consulta à Base Centralizada por parte da rede bancária, desta forma, todas - Eventual perda de direito regressivo por parte do CLIENTE: 
informações contidas no código gerado devem corresponder de forma única ao regis' 
enviado à CAIXA. — Reclamações ou ações judiciais realizadas por PAGADORES questionando o 

. . é o pagamento de boleto de oferta, reservando o direito de regresso da ação ao CLIENTE, 
CLÁUSULA QUINTA - Para emissão de boletos e/ou carnês de cobrança o CLIEN caso seja acionada judicialmente pelo PAGADOR. 
possui as seguintes opções: 

— Impossibilidade de pagamento de títulos na rede bancária em razão da geração de 
1 - Emissão de boletos e/ou carnês por conta própria: Nesse caso, após O regis' documento sem o respectivo registro de título na CAIXA. 
do(s) título(s) no sistema da CAIXA, de forma Eletrônica ou Convencional, o CLIEN 
providencia a entrega e/ou postagem aos PAGADORES, seguindo especificação Parágrafo Décimo Primeiro - O aplicativo e-Cobrança poderá ser acessado na internet, 
CAIXA. Caso estes boletos não sejam impressos pelo Aplicativo fornecido pelo banc no sítio https:/ecobranca.caixa.gov.br/, ou no Internet Banking CAIXA, no sítio 
deverão ser previamente validados/homologados pela CAIXA antes de sua confecção https:/finternetbanking.caixa.qgov.br, opção E-Cobrança. 
entrega aos PAGADORES e registrados. 

Parágrafo Décimo Segundo - a solução de transmissão de arquivos remessa e retorno 

Il - Emissão de boletos pela CAIXA: nesse caso, após o registro do(s) título(s) por meio do Internet Banking CAIXA está disponível na internet, no sitio 

sistema da CAIXA, de forma Eletrônica ou Convencional, a CAIXA promove a emissãc https;/linternetbanking.caixa.gov.br, opção Transmissão de Arquivos. 
postagem dos boletos aos PAGADORES (via Correios ou arquivo eletrônico/e-mQBil) 
procede à entrega dos títulos ao CLIENTE (em sua agência de vinculação) para que es Parágrafo Décimo Terceiro - O aplicativo Cobrança CAIXA e seu manual de instalação 

efetue a entrega/distribuição aos PAGADORES. A solicitação à CAIXA para emissão d estão disponíveis na internet, no portal CAIXA, opção DOWNLOADS > COBRANÇA 
boletos pode ser feita pelo aplicativo e-Cobrança (Internet) ou pelo envio de arqui CAIXA (http://www .caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx). 
eletrônico (Remessa). O CLIENTE possuí, ainda, a opção de emissão via Banco : 
PAGADORES caso os títulos possuam mesma Data de Vencimento e mesmo Val Parágrafo Décimo Quarto - No caso do CLIENTE conceder desconto e/ou abatimento 
neste caso, pode inclusive pré-agendar a emissão mensal. após a emissão do boleto de pagamento, é de sua responsabilidade a comunicação ao 

PAGADOR, bem como o registro prévio dessas alterações na CAIXA, com as devidas 
HE - Emissão de boletos personalizados pela CAIXA: a CAIXA providencia a emissãe informações/condições, sendo que, boletos já contemplados dentro da onda da NPC 
postagem de boletos com a logomarca personalizada do CLIENTE aos PAGADORES ( devem sofrer a alteração pelo CLIENTE no banco, sem alteração da barra. 
Correios) ou sua entrega ao CLIENTE (em sua agência de vinculação) para distribuiç: 
aos PAGADORES. A emissão dos boletos é feita unicamente por meio da envio . Parágrafo Décimo Quinto - O CLIENTE é responsável pelo correto preenchimento dos 
arquivo eletrônico (Remessa) à CAIXA; dados dos PAGADORES dos seus boletos, especialmente quanto à informação do CPF 

dos PAGADORES, que deve ser válido junto à Receita Federal do Brasil ede pessoa não 

IV - Bloqueto Expresso: Para PAGADORES da Cobrança Registrada-da CAIXA, falecida. . 

t 

possivel emitirjboletos e segunda via de boletos por meio do sítio do Bloqueto Express 

Pretitura udigper oe rn. a caixa.gov.br. 
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Parágrafo Décimo Sexto — O boleto de pagamento emitido pelo CLIENTE, em meio 
físico ou eletrônico, deve conter no mínimo: 

— Nome e CPF/CNPJ do PAGADOR do boleto; 

-— Identificação (nome, endereço e CPF/CNPJ) do CLIENTE; 

— Nome ou Razão Social, endereço e CPF/CNPJ do BENEFICIÁRIO FINAL, quando se 

tratar da emissão de boleto de depósito e aporte ou de TERCEIRO habilitado pelo 
CLIENTE, conforme Parágrafos Sexto e Sétimo da Cláusula Terceira deste contrato; 

— O valor do pagamento e a data de vencimento; 

— As condições de desconto que estejam eventualmente previstas, em caso de 
pagamento antecipado. 

CLÁUSULA SEXTA - A CAIXA, por demanda do CLIENTE para promover protesto de 

títulos, atuará como mera mandatária deste último, razão pela qual, na qualidade de 

simples apresentante aos Cartórios, não assume qualquer responsabilidade sobre a 

perfectibilidade, legitimidade ou exigibilidade do título levado a protesto. 

Parágrafo Primeiro - É responsabilidade exclusiva do CLIENTE, quando e onde exigida, 
a apresentação dos documentos relativos aos títulos em cobrança e que comprovem a 
compra, venda, entrega de mercadorias ou prestação de serviços, conforme c caso, 

assim como a prova do vínculo contratual que autoriza a cobrança. 

Parágrafo Segundo - Em sendo imposto à CAIXA qualquer ônus ou responsabilidade 
financeira decorrente de protesto ou cobrança levado a efeito no interesse do CLIENTE, 
em razão da inexigibilidade ou irregularidade do CLIENTE, caberá a este ressarcir à 
CAIXA os valores eventualmente despendidos em face de questionamentos judiciais 

havidos. 

Parágrafo Terceiro - A CAIXA reserva-se o direito de alterar a instrução de protesto do 
CLIENTE para devolução, em casos onde a CAIXA não possua agência na 
localidade/município do Pagador ou outro impedimento justificado que impossibilite o 
apontamento de títulos para protesto em cartório. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A CAIXA, em relação aos títulos e boletos colocados em 
cobrança, atuará como mera mandatária do CLIENTE, não se responsabilizando quanto à 
perfectibilidade, legitimidade em sua emissão ou sua exigibilidade. 

CLÁUSULA OITAVA - A CAIXA poderá promover endosso de cheque nominativo a favor 
do CLIENTE, recebido em pagamento de títulos em cobrança. 

CLÁUSULA NONA - A CAIXA poderá remeter as duplicatas, avisos e comunicações por 
empresa contratada ou correio (porte simples). 

CLÁUSULA DÉCIMA - São de exclusiva responsabilidade do CLIENTE os ônus, 
encargos ou obrigações decorrentes das inserções de mensagens, instruções, encargos, 
informações o Ima: éns de qualquer natureza que vier a promover nos boletos de 

cobrança. 
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Parágrafo Único — Todas as instruções contidas no boleto impresso deverão 
corresponder as condições enviadas para registro. 

Procurados Gêral 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Na Cobrança Caucionada, o produto da cobrança de 
títulos vinculados à liquidação das obrigações pecuniárias assumidas será creditado 
diretamente em conta transitória, não desobrigando o CLIENTE de resgatar, com recursos 
de outras origens, o compromisso, bem como outras obrigações que responda junto à 
CAIXA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É facultado à CAIXA o estorno dos valores 
depositados na conta corrente mantida pelo CLIENTE referente aos cheques que, 
utilizados para liquidação dos boletos de cobrança, forem devolvidos pelos bancos 
PAGADORES por qualquer motivo ou outras situações que, justificadamente, autorizem o 
estorno ou acerto. 

Parágrafo Único - Os cheques devolvidos cujos créditos foram estornados da conta 
corrente do CLIENTE, devem ser retirados peto CLIENTE em sua agência de vinculação 
da Cobrança Bancária CAIXA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — O CLIENTE fica comunicado que todos os boletos 

emitidos sem o devido registro na CAIXA não poderão ser pagos nos canais disponíveis 
na CAIXA ou rede bancária, conforme regras dispostas na NPC. 

Parágrafo Único - É de exclusiva responsabilidade do CLIENTE garantir que seus 
PAGADORES estejam cientes da situação e das alternativas para quitação de seus 
débitos junto ao CLIENTE. 

TARIFAS DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O CLIENTE paga à CAIXA os valores (tarifas) em razão 
da prestação de serviços da Cobrança Bancária de acordo com a Tabela de Tarifas 
Bancárias CAIXA vigente. 

Parágrafo Primeiro - De acordo com a Carta-Circular BACEN nº. 3.349/2008, o serviço 
de cobrança bancária, realizado mediante a utilização de boletos, é caracterizado como 
"serviço especial". 

Parágrafo Segundo - Ficam contratadas, em caráter excepcional, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta dias) dias a contar da data de assinatura deste Contrato, as tarifas 
abaixo, passando a valer, a partir do término deste prazo, a tarifa padrão definida pela 
CAIXA para as modalidades e serviços utilizados e contratados, conforme caput desta 
cláusula, caso não haja renegociação do contrato em tempo hábil. 

  

  

  

    

Descrição: da Tarifa/Serviço Prestado Valor Negociado 

(R$) 

LIQUIDAÇÃO ='Por boleto registrado 

Guichê - CAIXA | 1,64 
Unidade Lotérica [1,64     
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Dados do 

Extrato de Títulos / Extrato 

de 

Avisos (Disponibilização de boleto / Aviso de Vencido / Aviso de 

tf de - 

Extrato Movimentação Título / Extrato Distribuição Crédito/Débito / 

Avisos de Protesto, de Título/Boleto Vencido e de Disponibilização de 

Manutenção mensal por Pagador (Banco de pagadores) - por 

de 

f - 

protesto / baixa de (Bureau de 

37.394 v039 SIGAT     
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boleto 

Retorno on-line - por boleto 0,07 
Rateio por título - por boleto 0,73 

Aviso de disponibilização de boleto via SMS - por ocorrência 0,18 

Reinstalação de aplicativos (VAN) - por ocorrência 121,18       

Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo das demais obrigações assumidas, para fazer jus às 
tarifas elencadas no parágrafo segundo, acima, o CLIENTE obriga-se a manter a 
movimentação de 1000 títulos liquidados por mês, sendo tolerada a variação de 10% para 
menos. 

Parágrafo Quarto — Os descontos nas tarifas de baixa por devolução ou franco 
pagamento e boleto vencido - por período de 30 dias após o vencimento são válidos caso 
o percentual de títulos não pagos não exceda 10% dos títulos registrados. 

Parágrafo Quinto — Para as negociações realizadas para grupos econômicos e 
conglomerados, as quantidades informadas nos parágrafos acima refletem o somatório 
das empresas envolvidas. 

Parágrafo Sexto - O CLIENTE declara-se ciente de que, havendo descumprimento desta 
obrigação, a CAIXA passará a cobrar as tarifas de serviço conforme valores estabelecidos 
na Tabela de Tarifas CAIXA vigente. 

Parágrafo Sétimo - Ao CLIENTE é facultado renegociar o valor das tarifas, caso retome o 

relacionamento com a CAIXA em volume igual ou maior ao disposto no Parágrafo 
Terceiro desta cláusula. 

Parágrafo Oitavo - O débito de tarifas dar-seá com periodicidade 
diária, sendo que tarifa de liquidação segue float, e de acordo com o fato gerador/serviço, 
a contar da data de assinatura deste Contrato. 

Parágrafo Nono - A disponibilização de arquivo eletrônico (Retorno) ao CLIENTE é 

gratuita. Entretanto, reserva-se à CAIXA o direito de cobrar pelo serviço de 
redisponibilização de arquivos eletrônicos da Cobrança Bancária, de acordo com a Tabela 
de Tarifas Bancárias CAIXA vigente. 

Parágrafo Décimo - A CAIXA reserva-se o direito de cobrar do CLIENTE, além das 

tarifas ja discriminadas, outros valores especificados na Tabela de Tarifas Bancárias da 
CAIXA referentes a serviços não listados no parágrafo segundo da cláusula décima 

terceira deste contrato, desde que sejam utilizados pelo CLIENTE, em razão da prestação 
de serviços de que trata o presente instrumento. 

Parágrafo Décimo Primeiro - Em qualquer forma de emissão de boleto, o 
BENEFICIÁRIO não deve inserir, no corpo do mesmo, informação nem imposição de 

cobrança de tarifa aos PAGADORES pele seu pagamento na rede bancária. 

Parágrafo Décimo Segundo - A CAIXA está isenta de quaisquer responsabilidades com 
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quando exigida através de instrução no campo “instruções (Texto de Responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO)" do boleto ou em qualquer outra parte deste. 

DESPESAS CARTORÁRIAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As custas e/ou despesas cartorárias que, porventura, 
venham a ser geradas na cobrança de títulos são de responsabilidade do CLIENTE e a 
ele repassadas, através de débito em sua conta corrente, ficando a CAIXA 
expressamente autorizada a promover o referido débito. 

OBRIGAÇÕES DA CAIXA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste 
contrato, a CAIXA obriga-se a: 

— Repassar ao CLIENTE as informações necessárias ao bom desempenho da cobrança, 
inclusive referente aos boletos liquidados e não liquidados; 

— Acolher as inclusões e liquidações de títulos e processá-las no dia da ocorrência, não 
se responsabilizando por problemas oriundos do próprio CLIENTE; 

— Emitir, diariamente, extrato da posição da carteira, quando houver movimentação na 
carteira. 

— Registrar ou atualizar os títulos enviados/alterados pelo CLIENTE junto à Base 
Centralizada da Cobrança na CIP. 

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Sem prejuízo das demais obrigações ajustadas neste 
contrato, o CLIENTE obriga-se a: 

— Confeccionar e preencher de maneira correta os boletos e títulos de cobrança; 

— Encaminhar corretamente à CAIXA todos os títulos para registro; 

— Arcar com os prejuízos oriundos de encaminhamento ou preenchimento incorreto de 
boletos, títulos e borderôs; 

— Responder por todo e qualquer prejuizo, ônus ou obrigação decorrente das inserções 
de mensagens, legitimidade da cobrança, instruções, encargos, imagens ou 
informações de qualquer natureza, inclusive relativa a endereço, que vier a promover 
nos boletos e que venham a causar danos ou prejuízos a terceiros ou que sejam 
contrárias a preceitos legais; 

    

— Zelar pelos itens de segurança que a Cobrança Eletrônica requer, quanto à senha e às 
configurações, comprometejido-se a dar adequada utilização às informações 

disponibilizadas pel , desobrigando-a de qualquer responsabilidade pela     
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fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 
quantitativos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Será facultado às partes a rescisão deste Contrato, 
a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 
dias à outra parte, quando não será devido qualquer tipo de indenização ou 
compensações, exceto se houver, comprovadamente, registro de pendências a 
regularizar. 

Parágrafo Primeiro - O CLIENTE está ciente, neste ato, que, caso não haja a utilização 
dos serviços contratados pelo período de 360 dias consecutivos, a CAIXA poderá 
descadastrá-lo automaticamente do sistema de cobrança, o que ensejará a rescisão deste 
instrumento unilateralmente, independente de aviso prévio ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, estando a CAIXA isenta de quaisquer responsabilidades decorrentes. 

Parágrafo Segundo - Após o descadastramento do sistema de cobrança não são 
acatados quaisquer documentos de cobrança do CLIENTE. 

Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo do acima exposto, constituem causa de rescisão do 
presente contrato, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, respondendo a parte que der causa à rescisão, pelos prejuízos causados 
à outra, os seguintes eventos: 

— Descumprimento de qualquer cláusula, norma, condição ou obrigação prevista neste 
instrumento; 

— Prática dolosa de qualquer ação ou deliberada omissão do CLIENTE, visando à 
obtenção de vantagens ilícitas por meio da Cobrança Bancária CAIXA. 

Parágrafo Quarto - O CLIENTE fica responsável pelos débitos remanescentes e 
derivados, a qualquer título, com fato gerador no período de vigência do presente ajuste. 

DO TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA As Partes se comprometem a cumprir a legislação 
brasileira sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo-se 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando a necessidade de 
compartilhamento de dados pessoais para a realização da atividade de Cobrança 
Bancária. 

Parágrafo Primeiro — Para cumprimento do objeto do contrato, o CLIENTE, como 
Controlador, autoriza que a CAIXA, como Operadora, realize o tratamento de dados 
pessoais transmitidos com finalidade de executar as respectivas obrigações previstas 
neste instrumento. 

Parágrafo Segundo — A CAIXA, como Operadora, se compromete a tratar os dados 
enviados pelo CLIENTE, col ó Controlador, apenas para a finalidade pretendida, ou seja, 
para permitir ao Cl TE efetuar seus recebimentos por meio do boleto de cobrança nos 
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— Registrar na CAIXA todos os documentos emitidos e disponibilizados ao pagador. 

— Orientar o pagador quanto à alternativa disponibilizada pela empresa para quitação de 
seus débitos, assumindo todos os prejuizos e danos causados em razão de 
impossibilidade de pagamento pele cliente na rede bancária pela ausência de registre 
no banco. 

— Gerar código de barras ao pagador com correspondência à registro enviado à CAIXZ 
de forma a viabilizar a consulta à Base Centralizada por parte dos bancos. 

DIREITO DE PROPRIEDADE DOS APLICATIVOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os aplicativos da Cobrança Eletrônica são de 
propriedade intelectual da CAIXA, ficando vedado ao CLIENTE, nos termos da legislaçãc 
em vigor, por qualquer maneira, transferir, ceder, locar ou sublicenciar o direito de usc 

objeto deste contrato, obrigando-se a mantê-lo sob sua guarda, de forma segura, nãc 
possibilitando que terceiros não cadastrados o utilizem, divulguem, explorem ol 

reproduzam por qualquer meio. 

Parágrafo Único - A atualização da versão dos aplicativos da Cobrança Eletrônica ser 
promovida pela CAIXA, valendo-se dos seus técnicos ou outros por eta indicados ou 
ainda, por meio do próprio CLIENTE. 

OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Qualquer alteração na sistemática de prestação de 
serviços ajustados neste Contrato depende de prévia concordância entre as partes 
conforme escrito. 

VIGÊNCIA E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA « O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 meses a parti 
de sua assinatura podendo ser renovado automaticamente. 

Parágrafo Primeiro - Em caso de renovação automática deste Contrato, a CAIXA poderé 
manter facultativamente os valores das tarifas estabelecidos na CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA, mediante a atualização monetária dessas tarifas pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia € 
Estatistica - IBGE ou outro indice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislaçãe 
em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar. 

Parágrafo Segundo - O presente Contrato pode ser alterado durante sua vigência 
mediante a assinatura de Termo Aditivo. 

Parágrafo Terceiro - Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados pare 
todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com c 
mesmo objetivo. 

  

Parágrafo Quarto - A partir da assinatura deste contrato, o CLIENTE atesta que“Nem 
nenhum RR ê contratação j serviço de cobrança bancária foi condicionada Jac 

NES 
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|- O tratamento dos dados pessoais segue as seguintes instruções: 

a) Devem ser realizados a coleta, o armazenamento, o compartimento e o tratamento 
dos dados das partes integrantes desta relação jurídica. 

b) Os dados pessoais devem ser armazenados pelo prazo necessário para execução 
dos procedimentos referentes ao objeto do contrato, para cumprimento de eventual 
obrigação legal e para as demais hipóteses previstas em lei. 

Parágrafo Terceiro - À CAIXA é permitida a coleta de dados apenas para os fins a que 
se destina este instrumento, em cumprimento do objeto e escopo da prestação de 
serviços, não podendo utilizá-los para fins econômicos e/ou comerciais ou outros 
divergentes. 

Parágrafo Quarto - As Partes têm conhecimento que as autorizações para tratamento 
dos dados poderão ser revogadas a qualquer momento pela respectiva pessoa natural, 
mediante simples requerimento, e, portanto, se comprometem à informar uma a outra a 
respeito de eventuais revogações de consentimento, a fim de que as devidas medidas 
sejam tomadas. 

Parágrafo Quinto - A CAIXA está ciente de que, igualmente, deve se adequar à Lei — 
LGPD, cumprindo as suas determinações e aplicando as medidas de prevenção e 
proteção à segurança dos dados que manuseia, protegendo desta forma o CLIENTE e a 
relação contratual. 

Parágrafo Sexto - Em casos de incidentes, especialmente quando houver vazamento, no 
tratamento dos dados que manuseia, a CAIXA fica obrigada a notificar imediatamente o 
CLIENTE e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme a LGPD. 

Parágrafo Sétimo — A CAIXA declara estar ciente que os dados relacionados a crianças 
e adolescentes estão classificados em uma categoria de dados especiais e exigem um 
tratamento diferenciado em termos de cuidados. Assim, será responsabilidade do 
CLIENTE, como Controlador, obter consentimento de pelo menos um dos pais ou 
responsável legal para utilização relativa a dados de crianças e adolescentes, conforme a 
LGPD 

Parágrafo Oitavo — O CLIENTE se compromete a cumprir toda a Legislação aplicável 
sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme previsto na 
LGPD, especialmente em relação à necessidade de obter consentimento prévio dos 
titulares para tratamento de seus dados, se for o caso. 
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FORO Parágrafo Primeiro — A definição de leiaute e demais condições operacionais ocorrerá no 
. , momento da contratação, a cada compromisso contratado, e estará descrito no respectivo 

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste anexo, devendo ser respeitados os padrões CNAB da FEBRABAN. 

instrumento, as partes estabelecem, com privilégio sobre qualquer outro, o foro da Seção 
Judiciária da Justiça Federal em que o contratante possuir conta corrente na CAIXA, Parágrafo Segundo — As especificações referentes ao leiaute CAIXA serão 
indicada neste contrato. disponibilizadas à CONTRATANTE conjuntamente com a assinatura deste contrato. 

Assim, ajustadas e acordadas, a CAIXA e o CLIENTE firmam o presente Termo em 2 Parágrafo Terceiro — Os arquivos encaminhados poderão contemplar várias datas de 
(duas) vias de igual teor e forma (ou mais vias, conforme quantidade de anuentes, se pagamento/recebimento. 
existirem), na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Parágrafo Quarto —- Os arquivos que eventualmente tenham previsão de crédito/débito 

    

  

  

    

ct IPB = Ad de domelio de Add em dia não útil serão considerados como vencíveis no próximo dia útil. 
Local/Data =" 

no Leal de Olvira Parágrafo Quinto - A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou 
at. e circunstância, por afraso nos créditos/débitos provocados pela inexatidão das 

o O FEDERAL informações constantes nos arquivos enviados pela CONTRATANTE, limitando-se a 
o g toirecebimento dos I corret; fe exp nos 

Assinattra d sponsávei CAI arquivos entregues, conforme estipulado neste contrato e respectivos anexos. 

1 Parágrafo Sexto - A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou 
nr o circunstância, por prejuízos decorrentes de adulterações ou inserções fraudulentas de 

Assinatura do Contratante/CLIENTE Assinatura do Contratante/CLIENTE dados nos arquivos da Contratante, ocorridos antes do recebimento pela Contratada. 

Nome: Vitor Hugo Peixoto Castellano Nome: . 
CPF: 839.733.544- 72 CPF: CLÁUSULA QUINTA — A CAIXA disponibilizará à CONTRATANTE, de acordo com as 

/ condições previstas neste contrato e respectivo(s) anexo(s), os serviços contratados,   
respeitadas as normas operacionais. 

Testemunhas E o . o . 
CLÁUSULA SEXTA - A CAIXA prestará todos os esclarecimentos necessários à 

í compreensão e à adequada utilização dos serviços colocados à disposição da 
CONTRATANTE por intermédio de sua Central de Atendimento, Superintendência 

  

  
    

  

Nome: PREVÊ gÉrteno Cerre Nome:átnvis Punto 2 PAoiAr Regionai e/ou Agência. 
CPF. Os ÉS. 154 4 CPF: 54649 pow tê e . 

! eta CLÁUSULA SÉTIMA — A CAIXA cumprirá com as obrigações específicas de cada serviço 
previstas no(s) anexo(s) referenciado(s), que faz(em) parte integrante do presente 

Anuentes contrato. 

Parágrafo Único. - A parir da assinatura deste contrato e seus anexos, a 

CONTRATANTE atesta que em nenhum momento a contratação dos serviços dispostos 
Nome: Nome: neste instrumento foi condicionada ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem 
CPF: CPF: como, sem justa causa, a limites quantitativos. 

CLÁUSULA OITAVA — A CONTRATANTE elaborará e transmitirá à CAIXA arquivo 
remessa, conforme previsto no presente Contrato. 

CLÁUSULA NONA — De acordo com a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE está ciente que a CAIXA realiza o 

E
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CAIXA: 0800 728 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios/1 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0900 726 2492    
NM Progufadof Geral 
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tratamento de dados pessoais transmitidos com finalidade de executar as respectivas 

Anexo IV obrigações previstas no presente instrumento. 

CONTRATO QUE ENTRE S! FAZEM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA E O 

MUNICÍPIO DE CABEDELO, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA 
CAIXA SOB AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ABAIXO ESPECIFICADAS. 

Parágrafo único — A CONTRATANTE se compromete a cumprir toda a Legislação 
aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme 
previsto na Lei nº 13.709, especialmente em relação à necessidade de obter 
consentimento prévio dos titulares para tratamento de seus dados, se for o caso. 

DA FOLHA CAIXAWEB 
CLÁUSULA DÉCIMA — Em se tratando de compromisso referente à Folha CAIXAWEB, a 
CONTRATANTE estará responsável por gerar a folha de pagamento no Internet Banking 
CAIXA — IBC, respeitando os serviços contratados. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição financeira sob a forma de 
empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao 
Ministério da Economia, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida pelo 

Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 16/07/2018, em conformidade com o 
Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no 

Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4 - Brasília/DF, por seu representante legat ao fim 

assinado, doravante designada CAIXA, e do outro lado o Município de Cabedelo, com 

SedeiFilial na cidade de Cabedelo, à Rua Benedito Soares Silva nº 131, inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.012.493/0001-54, neste ato representado por Vitor Hugo Peixoto Castelliano, 

CPF 839.733.544-72 e RG 3104870 SDS/PB, doravante designada CONTRATANTE, 
celebram o presente Contrato nos termos das cláusulas seguintes: 

Parágrafo Primeiro — A transmissão da Folha CAIXAWEB se dará exclusivamente pela 
Internet, através do IBC, e será efetivada mediante autorização por assinatura eletrônica. 

Parágrafo Segundo — À CONTRATANTE está ciente de que tanto a remessa bem como 
o saido em conta corrente na CAIXA necessário para o processamento da remessa de 
Folha CAIXAWEB, correspondente a valor igual ou superior ao montante a ser creditado 

aos seus empregados acrescido da respectiva tarifa, deverão estar disponíveis no horário 
limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o processamento de modo a atender 
a Circular BACEN 3.336. 

  

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA — Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços 
de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela CAIXA à CONTRATANTE. Parágrafo Terceiro — A CONTRATANTE poderá autorizar remessa de folha de 

pagamento com antecedência máxima de até 60 dias, a contar da data do crédito. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA SEGUNDA — As características de cada serviço/compromisso contratado 
constarão em anexo(s) específico(s) a ser(em) apensado(s) a este Contrato, sendo 
considerado(s) parte integrante deste. 

Parágrafo Quarto — A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou 
circunstância, por atraso nos créditosidébitos provocados pela inexatidão das 
informações constantes nos arquivos enviados pela CONTRATANTE, limitando-se a 

efetuar o pagamento/recebimento dos valores corretamente expressos nos 
arquivos entregues em horário igual ou inferior às 10:59, conforme estipulado neste 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços de agendamento a serem contratados podem : 
contrato e respectivos anexos. 

contemplar pagamento a fornecedor, pagamento de salários, autopagamento, Folha 

CAIXAWEB, e/ou, ainda, débito em conta. Parágrafo Quinto - À CONTRATANTE responsabiliza-se, desde já, pelo pagamento das 
respectivas tarifas, as quais serão cobradas na data do crédito dos salários, por 

Parágrafo Unico — A contratação dos serviços ocorre de forma independente e ilimitada, tançamento efetuado. 
podendo ser contratados tantos compromissos quantos forem necessários para atender à 

necessidade da CONTRANTTE, mediante a assinatura do respectivo anexo. Parágrafo Sexto — A CONTRATANTE declara estar ciente, desde já, da impossibilidade 
CLÁUSULA QUARTA - O fluxo de informações entre CAIXA e CONTRATANTE se dará de utilização do serviço Folha CAIXAWEB para o pagamento de verbas rescisórias. 

por meio de transmissão de arquivo remessa e/ou retorno, o(s) qual(is) devera(ão) conter 
as informações para crédito/débito, conforme leiaute acordado entre as partes. Parágrafo Sétimo — Em caso de descumprimento do previsto no Parágrafo Sexto 

desta Cláusula, a CONTRATANTE declara estar ciente de que a CAIXA não se 

responsabilizará, em nenhuma hipótese ou circunstância, por atraso no pagamento, 

  

aa 
CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 2 CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
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sendo do CONTRATANTE a integral e exclusiva responsabilidade pelo atendimento 
dos prazos previstos na legislação trabalhista. 

Parágrafo Oitavo — A conta salário do creditado será aberta pela CAIXA mediante 
encaminhamento de arquivo pela CONTRATANTE no lIsiaute fornecido pela CAIXA, no 
qua! constarão as informações dos creditados, sendo que serão informados pelo 

CONTRATANTE, no mínimo, dados do número do documento de identidade, nome 

completo, número de cadastro de pessoas físicas (CPF), ficando a correta identificação 

sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono — O compromisso Folha Caixa Web destina-se a contratante que possua 
até 150 empregados. 

Parágrafo Décimo - A CONTRATANTE deverá repassar a seus creditados as 
informações referentes à conta salário, constantes da CLÁUSULA DECIMA. 

DA CONTA SALÁRIO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A conta salário, de abertura obrigatória para 
convênios de folha de pagamento, se destina exclusivamente a créditos de natureza 
salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos 
recursos disponíveis por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por 
transferência automática pelo valor total do crédito. 

Parágrafo Primeiro — O creditado de verbas salariais passará a ser titular de conta na 
CAIXA, destinada ao registro e controle do fluxo de recursos de natureza salarial, 

denominada conta salário, conforme determinação do BACEN. 

Parágrafo Segundo — A abertura da conta salário é obrigatória para os beneficiários de 
convênios de Folha de Pagamento firmados, sendo que serão rejeitados os lançamentos 
de agendamento de pagamento de salário para beneficiário que não tenha conta salário. 

Parágrafo Terceiro — A conta salário se destina exclusivamente a créditos de natureza 
salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos 

recursos disponíveis por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por 
transferência automática pelo valor total do crédito. 

Parágrafo Quarto — A conta salário admite créditos exclusivamente realizados pelo 
empregador, não permitindo o recebimento de depósitos de outras fontes. 

Parágrafo Quinto — A conta salário será movimentada preferencialmente por meio de 
cartão magnético, quando utilizada com essa finalidade, sendo vedada a movimentação 

por cheque. 

Parágrafo Sexto — A CAIXA informará ao creditado acerca da abertura/encerramento da 
conta salário, utilizando-se de qualquer meio de comunicação disponível. 

IXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 48 
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Parágrado Sétimo — É vedada a realização de débitos em contas de depósitos e em 
contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 

Parágrafo Oitavo — O encerramento da conta salário poderá ser feito por iniciativa: 
a) da CONTRATANTE: responsável por informar à CAIXA a eventual exclusão do 
CREDITADO de seus registros, quando da realização do último pagamento realizado; 
b) do CREDITADO: a pedido do cliente; 
c) da CAIXA: contas sem movimentação há mais de 180 dias ou com movimentação em 
desacordo com a regulamentação vigente. 

Parágrafo Nono — Caso exista saldo disponível, a CAIXA comunicará à CONTRATANTE 
a impossibilidade do encerramento da conta mediante Ofício, sendo que eventual saldo 
remanescente permanecerá à disposição do CREDITADO. 

DOS PRAZOS . 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — O prazo de antecedência necessário para envio do 
arquivo remessa seguirá o contratado em cada serviço/compromisso, conforme 
estabelecido no respectivo anexo. 

Parágrafo Primeiro — Em se tratando de remessa de folha de pagamento de salários 
é obrigatório que o arquivo remessa esteja disponível na CAIXA para ser 
processado no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a 
Circular BACEN 3.336. 

  Parágrafo Segundo — O saldo ário para o p to da r de 
folha de pagamento deverá necessariamente estar disponível em conta corrente na 
CAIXA no horário limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o 
processamento de modo a atender a Circular BACEN 3.336. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de descumprimento do previsto nos Parágrafos 
Primeiro e Segundo desta CLÁUSULA, a CONTRATANTE declara desde já que 
assume a responsabilidade referente ao não atendimento da obrigação prevista na 
Circular BACEN 3.336, com a respectiva consequência, se houver. 

Parágrafo Quarto — A CAIXA estará isenta de responsabilidade no caso de arquivo 
entregue em prazo inferior ao estipulado, salvo nos casos em que houver 
autorização expressa para tal. 

DOS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — A utilização de serviços não contratados é permitida 
e o respectivo processamento será realizado normalmente pelo sistema. 

Parágrafo Primeiro — O não cumprimento dos prazos e serviços contratados, assim 
como a utilização de serviços não contratados no(s) anexo(s), ensejará cobrança de 
tarifa conforme Tabela de Tarifas vigente à época da utilização, sem o desconto 
previsto no(s) referido(s) documento(s). 

“8 CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elo ios) 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 249) 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
, caixa.gov.br 
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Parágrafo Segundo -— A contratante declara estar ciente, desde já, da 
impossibilidade de estorno de tarifa referente à utilização de serviços não 

contratados previamente. 

DA TARIFA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — A CONTRATANTE efetuará o pagamento de tarifa de 
prestação de serviço, por transação processada, efetiva ou não, na data contratada, 

conforme valores e regras constantes no(s) anexo(s) apensado(s) a este Contrato. 

Parágrafo Único — A tarifa pela prestação do(s) serviço(s) constante deste Contrato 
e (s) será lizada ar te, de forma automática, na data de aniversário 
deste contrato, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
— INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que 

vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor 
periodicidade que ela autorizar, se for o caso. 

DA RENOVAÇÃO 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA — O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 meses 
a partir da assinatura podendo ser renovado automaticamente. 

Parágrafo Primeiro — Em caso de renovação automática, a contratante declara estar 

ciente de que haverá, anualmente, na data de aniversário do contrato, a atualização 

monetária automática das tarifas dispostas no(s) Ar (s) pela variação positiva do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística — IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo 

com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar, se for o 
caso. 

Parágrafo Segundo - Qualquer alteração deste contrato firmado entre a CONTRATANTE 

e a CAIXA deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo. Em se tratando de cliente 
vinculado à Lei 8.666/93, o reajuste previsto no Parágrafo Único da CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA será feito por meio de apostilamento. 

Parágrafo Terceiro — Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para 
todos os efeitos legais, quaisquer outros firmados anteriormente com o mesmo objetivo. 

Parágrafo Quarto — Em se tratando de cliente vinculado à Lei 8.668/93, o prazo máximo 
para renovação automática será de 5 anos. 

DO RESSARCIMENTO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — Em caso de prejuízo decorrente de falha, erro e/ou 

omissão de qualquer das partes, inclusive se provocada por seus empregados, 
funcionários ou servidores, bem como prestadores de serviço ou prepostos, caberá à 
parte que deu causa ao fato o imediato ressarcimento à parte prejudicada após o 

CAIXA: 0800 726 0104 (informações, reclamações, sugestões e elogios) é 
Para pessoas c: deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
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Parágrafo Primeiro — É responsabilidade da CONTRATANTE ressarcir quaisquer valores 
imputados à CAIXA em decorrência de processos judiciais ou extrajudiciais originados em 
razão da falta da autorização para o débito em conta, incorreção nos dados informados 
para débito ou por quaisquer outros atos ou omissões da CONTRATANTE que tenham 
causado prejuízos materiais ou danos morais ao CLIENTE ou à CAIXA. 

Parágrafo Segundo — A CAIXA fica autorizada a realizar o débito dos valores 
mencionados no item acima diretamente na conta da CONTRATANTE na data do 
desembolso pela CAIXA 

Parágrafo Terceiro — Em caso de mora, a CONTRATANTE pagará juros de 12% aa. e 
multa de 2% sobre o valor principal, acrescido da variação positiva do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor — INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, 
ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, desde a 
data do desembolso pela CAIXA aié o pagamento pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto - Essa CLÁUSULA não se aplica aos casos em que o 
CONTRATANTE se utilizar do compromisso Folha CAIXAWEB. 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA — Será facultado às partes a rescisão deste Contrato, a 
qualquer tempo, mediante comunicação por escrito a outra parte e com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, quando não será devido qualquer tipo de indenização ou 
compensações, exceto se houver, comprovadamente, registro de pendências a 
regularizar. 

Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo do acima exposto, constituem causa de rescisão 
imediata do presente contrato, de pleno direito e sem qualquer prazo de antecedência, 

independentemente de aviso ou interpeiação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte 
que der causa à rescisão pelos prejuizos causados a outra, os seguintes eventos: 

a) Descumprimento de qualquer cláusula, norma, condição ou obrigação prevista neste 
instrumento e seus anexos. 

b) Prática dolosa de qualquer ação ou deliberada omissão da CONTRATANTE, visando à 
obtenção de vantagens ilícitas por meio da utilização dos serviços previstos neste 

Contrato. 

c) Violação dolosa de quaisquer normas legais, bancárias ou de órgãos controladores. 

Parágrafo Segundo — Os arquivos recepcionados e processados serão finalizados pela 
CAIXA desde que as datas de débito/crédito estejam agendadas dentro período 
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máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação escrita da denúncia, exceto para os casos 
dispostos no parágrafo anterior. 

Parágrafo Terceiro — A rescisão contratual, seja por motivo de descumprimento de 
qualquer cláusula/obrigação ou por desinteresse de uma das partes, não impede a 
CONTRATANTE de continuar mantendo junto à CAIXA sua conta de livre movimentação. 

DA PUBLICIDADE 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — Havendo a necessidade de publicação do presente 
contrato, as partes estabelecem desde já que a publicação será de responsabilidade da 
CONTRATANTE, a qual declara estar ciente. 

DO FORO . 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA — Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou 
indiretamente deste instrumento, fica eleito o foro correspondente ao da Sede da Seção 
Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre esta localidade. 

E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as 
testemunhas adiante qualificadas, para um só efeito. 
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Anexo V 

ANEXO | AO CONTRATO QUE ENTRE Si 
FAZEM À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CAIXA E O MUNICÍPIO DE CABEDELO, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 

PARTE DA CAIXA SOB AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS. 

DADOS DO COMPROMISSO 
CLÁUSULA PRIMEIRA — O serviço contratado será operacionalizado de acordo com os 
dados que seguem. 

Dados do Convênio 

  

  

  

  

  

    

  

  

| Selecione uma Opção | Novo Convênio  |X Alteração do Convênio J 

Código do Convênio | Nome do Convênio CNPJ Convênio 

1302959 PREFEITURA MUNICIPAL CABEDELO 09.012.493/0001 - 
! FOLHA 

: Endereço Número | Complemento 
| Rua Benedito Soares Silva 131 

| Bairro CEP Cidade UF 
Monte Castelo 58.101-085 | Cabedelo PB 

Telefone Coligada CAIXA Seguradora Agência de 
Vinculação 

(83) 3250-3202 |2 1) Sim; 2) Não 21) Sim, 2) Não 0039 

Tipo de Empresa Esfera 
21) Pública; 2) Pública com Convênio; 3) | 1 Se Pública: 1) Municipal; 2) Estadual; 3) 
Privada; 4) Privada com Convênio; 5) Federal; 
Convênio Interno Se Privada: 4) Privada; 5) Convênio 

Interno 

Segmento 
11) Prefeitura; 2) Saneamento; 3) Energia elétrica e gás; 4) Telecomunicações; 5) 
Órgãos Governamentais; 6) Diversos; 7) Multas DENATRAN; 9) Exclusivo CAIXA     
  

Realiza Tradução de Conta depósito 
2 1) Aceita apenas conta salário (37 ou 3700); 2) Realiza tradução de conta depósito   

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) so 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 O 
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Categoria/Porte i 
8 - Se público: 1) Autarquia; 2) Conselho de Fiscalização Profissões Regulamentadas; 3, 
Empresa Pública; 4) Fundação; 5) Governo de Estado; 6) Instituto; 7) Ministério; 8) 
Prefeitura; 9) Secretaria; 10) Agências Nacionais; 11) Universidades; 12) Outros 
- Se privado: 13) Microempresa; 14) Pequena Empresa; 15) Média Empresa; 16) Grande | 
Empresa; 17) Empresa sem fins lucrativos 
- Se convênio interno: 18) Não se aplica 
  

Dados do Compromisso 

  

  
  

Selecione uma Opção Novo X Alteração de Compromisso 
Compromisso 

Código do Compromisso | Nome do Compromisso Agência de Vinculação 
Tipo | Número 
02 0001 FOPAG CABEDELO 0039 

Endereço Eletrônico CNPJ Compromisso 
09.012.493/0001-54 

  

Contas Correntes para Débito do Compromisso 

Tipo de | Agência | Nome da agência Operação | Número DV 
Conta* 

3 0039 Cabedelo 006 34 7 
  

  

            
    *TIPOS DE CONTAS: 1) CONTA PARA DEBITO E/OU CRÉDITO REFERENTE À 
AGENDAMENTOS; 2) CONTA PARA DÉBITO DE TARIFA; 3) CONTA PARA 
LANÇAMENTO DE AGENDAMENTO E TARIFA 
  

Serviços Contratados       Forma de pagamento Tarifa contratada 
( ) DOC 
( )OP R$ 
(X) Crédito em conta R$ 1,50 
( 1 TED R$ 

Período de Apuração das Tarifas | 

    
CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 5 
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Diário Semanal* Mensal 

X 
*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER, 3. QUA; 4, QUI, 5.SEX 
**MENSAL — INFORMAR O DIA DO MES 

  

  

Forma de Transmissão e Recepção 
111) Via VAN; 2) Via Transmissão Direta; 3) Via SITE   

Transmissão via VAN 
Nome Meio Magnético | Empresa de Transmissão” | | Apelido VAN 
(20 Posições) 

FOPAG CABEDELO  |9) ACESTAGE ABBJAI 

  
*Empresas para transmissão: 1) Embratel; 2) Tivit; 3) Procer GS; 4) GXS-Interchage; 8) 
IBM; 9) Accesstage; 10) Neogrid; 11) Nexxera; 12) Padrão IX; 13) Terra; 14) Oi; 15) 
Supply: 18) Finnet; 18) CNX; 20) Gerenciador Financeiro; 21) VAN ALEATÓRIA 
  

'Forma de Notificação 
| Não Emite Aviso 
  

Formato de Arquivo 

2 1) Leiaute Febraban CNAB 150 (aplicativo Próprio); 2) Leiaute Febraban CNAB 240 

(Aplicativo Próprio); 3) Leiaute Febraban CNAB 240 (Aplicativo CAIXA) 

º Retorno do Agendamento | 
11) Arquivo; 2) Sem retorno 

    
Forma de Débito da Conta Compromisso | 
2 1) Débito c/ Float; 2) Débito Online 

Forma de Lançamento na Conta Compromisso 
X LANÇAMENTO DETALHADO   

: Tipo de Débito / Crédito de Terceiros 
DEBITO/CRÉDITO ÚNICO   

Forma de Retorno 
1 1) Por data de Movimento Agendado; 2) Por periodo   

Período de Retorno dos Arquivos 

Diário | Semanal* Mensal 
  

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões t elogios) 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 9492 
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x 
  

| 
*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4, QUI, 5.SEX 
**MENSAL — INFORMAR O DIA DO MES 

Forma de Envio Cobrança da Tarifa | 
Automático 

Regra de Cobrança de Tarifa | 
CONTRATANTE 

    

  

Canal de Entrada | 
EXTERNO 

Emissão de Documentos 
1 1) Nenhum; 2) Contracheque 
  

[Forma de Disponibilização de Documentos | 
Autoatendimento e Internet Banking CAIXA 

Comprovante de Pagamento | 
2 1) Com comprovante (disponível apenas para CNAB 240); 2) Sem comprovante 

Retorno Crítica em D-0 | 
2 1) Nenhum; 2) Rejeitados,; 3) Incluídos e Rejeitados 

Float de Débito do Agendamento | 

  

  

O dia(s) 

Float de Débito da Tarifa | 
O dia(s) 

Histórico 

Débito* Estorno | Crédito | Estorno Crédito |Débito de Estorno Débito de 
Débito** | Convenente“ | Convenente" Tarifas"** | Tarifasteeee 

7 3 6 2 3   

  

    
  

*DEBITO: 1) CX PROGRAM; 2) DB AC SAL; 3) DB FOL PAG; 4) DB SALARIO; 5)FOL 
PAG; 6)FOL PAGT; 7) FOL PAGTO; 8) PROVENTOS, 9) SALARIO; 10) HISTÓRICO 
PERSONALIZADO 
“ESTORNO DÉBITO: 1) ES CX PROG; 2) ES DEB SAL; 3) ES FÓL PAG; 4) ES 
SALARIO; 5) EST CX PRG; 6) HISTÓRICO PERSONALIZADO 
**CRÉDITO CONVENENTE: 1) CRED FOLHA; 2) CRED SAL; 3) FOL PAGT; 4) FOL 
PAGTO; 5) PROVENTOS; 6) SALARIO; 7) HISTÓRICO PERSONALIZADO 
***ESTORNO CREDITO CONVENENTE: 1) ES CR CONV; 2) ES CX PROG; 3) ES CX 
PROG; 4) ES FOL PAGT; 5) ES FOL PAG, 6) ES SALARIO; 7) EST CX PRO; 8) EST 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
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DAS CONDIÇÕES GERAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 
CLÁUSULA SEGUNDA — O(s) serviço(s) objeto(s) do presente anexo ao Contrato de 
Prestação de Serviços, com o detalhamento contido na Cláusula Primeira, consiste(m) no 
processamento pela CAIXA de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pela 
CONTRATANTE, lançados na conta dos empregados em contrapartida à efetivação de 
débito na conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA — Por empregados da CONTRATANTE entende-se cada pessoa 
que mantém vínculo de remuneração com a CONTRATANTE, seja vencimento, salário, 

subsídio ou proventos, denominados, doravante, para efeitos deste instrumento, 

CREDITADO. 

Parágrafo Único - É vedado o crédito de vencimento, salário, subsídio ou proventos por 
meio de compromisso diferente do pagamento de salários. sendo que quaisquer 
acionamentos do Banco Central ou de empregados da CONTRATANTE endereçados à 
CAIXA, em decorrência de situações de crédito de salário efetuado via compromisso 
diferente de pagamento de salários, serão imputados à CONTRATANTE, bem como 
respectivas sanções, sendo que tais ocorrências, configuram hipótese de rescisão 
imediata deste contrato, a critério da CAIXA, sem necessidade de aviso prévio, conforme 
disposto na Cláusula Décima Sexta, parágrafo primeiro do contrato de prestação de 
serviço para agendamento de compromisso de clientes. 

CLÁUSULA QUARTA —- O serviço “Comprovante de Pagamento” é opcional e consiste no 
envio à CONTRATANTE de um código, em arquivo retorno, que representa a 
Autenticação do Pagamento, conforme leiaute de arquivo fornecido pela CAIXA à 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA — O serviço “Retorno crítica em D-0" é opcional e consiste no envio 
de arquivo eletrônico à CONTRATANTE com a critica dos registros recebidos para 
processamento na CAIXA, informando se os mesmos foram acatados para 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 5a 
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Parágrafo Único — Caso o arquivo remessa seja enviado à CAIXA após o horário limite 

para processamento, o arquivo retorno de crítica dos registros é enviado à 

CONTRATANTE no dia útil subsequente. 

CLÁUSULA SEXTA — O compromisso Folha Caixa Web destina-se a contratante que 
possua até 150 empregados. 

Parágrafo Primeiro — O Folha CAIXA Web não deve ser utilizado para pagamento de 

verbas rescisórias. 

Parágrafo Segundo - Sendo efetuada pela CONTRATANTE a disponibilização de 
recursos por cheque ou DOC, o montante somente será considerado disponível após a 
compensação destes documentos. 

CLÁUSULA SÉTIMA — Compete ao CREDITADO escolher, a seu critério exclusivo, a 
agência da CAIXA em que abrirá sua conta, podendo mudá-la na vigência deste contrato, 

desde que faça o comunicado à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA — A abertura da conta do CREDITADO será feita pela CAIXA 

mediante encaminhamento pela CONTRATANTE de arquivo, de acordo com lsiaute 

fornecido pela CAIXA, contendo as informações dos CREDITADOS, sendo informado, no 

mínimo, nome completo, número do documento de identidade e número no cadastro de 

pessoas físicas (CPF), ficando a CONTRATANTE responsável pela identificação dos 
CREDITADOS e por repassar a eles as informações que constam nos itens seguintes 
deste item e também da CLÁUSULA DÉCIMA. 

DA CONTA SALÁRIO 
CLÁUSULA NONA — A conta salário, de abertura obrigatória para convênios de folha de 
pagamento, se destina exclusivamente a créditos de natureza salarial oriundos de 
convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos recursos disponíveis 
por-meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por transferência automática 
pelo valor total do crédito. 

Parágrafo Primeiro — O creditado de verbas salariais passará a ser titular de conta na 

CAIXA, destinada ao registro e controle do fluxo de recursos de natureza salarial, 
denominada conta salário, conforme determinação do BACEN. 

Parágrafo Segundo — A abertura da conta salário é obrigatória para os beneficiários de 
convênios de Folha de Pagamento firmados, sendo que serão rejeitados os lançamentos 
de agendamento de pagamento de salário para beneficiário que não tenha conta salário. 

Parágrafo Terceiro — A conta salário se destina exclusivamente a créditos de natureza 

salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos 
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Parágrafo Quarto — A conta salário admite créditos exclusivamente realizados pelo 
empregador, não permitindo o recebimento de depósitos de outras fontes. 

Parágrafo Quinto — A conta salário será movimentada preferencialmente por meio de 
cartão magnético, quando utilizada com essa finalidade, sendo vedada a movimentação 
por cheque. 

Parágrafo Sexto — A CAIXA informará ao creditado acerca da abertura/sncerramento da 
conta salário, utilizando-se de qualquer meio de comunicação disponível. 

Parágrado Sétimo -- É vedada a realização de débitos em contas de depósitos e em 
contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 

Parágrafo Oitavo — O encerramento da conta salário poderá ser feito por iniciativa: 
a) da CONTRATANTE: responsável por informar à CAIXA a eventual exclusão do 
CREDITADO de seus registros, quando da realização do último pagamento realizado; 
b) do CREDITADO: a pedido do cliente; 

c) da CAIXA: contas sem movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias ou com 
movimentação em desacordo com a regulamentação vigente. 

Parágrafo Nono — Caso exista saldo disponível, a CAIXA comunicará à CONTRATANTE 
a impossibilidade do encerramento da conta mediante Ofício, sendo que eventual saldo 
remanescente permanecerá à disposição do CREDITADO. 

Parágrafo Décimo — A CONTRATANTE é responsável por informar à CAIXA a eventual 
exclusão do CREDITADO de seus registros, quando da realização do último pagamento 

realizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - A CAIXA se compromete a efetuar os créditos de vencimento, 
salário, subsídios ou proventos em contas mantidas na CAIXA ou em outras instituições 
bancárias, desde que exista por parte do CREDITADO, manifestação expressa por escrito 
ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — O CREDITADO terá isenção das tarifas na conta de 
registro e controle no que diz respeito a: 
a) eventual fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos estabelecidos pelo Art. 1, 
inciso Il da Resolução 2303/96, com a redação dada pelo Art. 2 da Resolução 2747/2000; 
b) realização de até cinco saques, por evento de crédito; 
c) acesso por meio de terminais de auto-atendimento ou diretamente no guichê de caixa, 
a 2 consultas mensais de saldo; 

d) fornecimento, por meio de terminais de auto-atendimento ou diretamente no guichê de 
caixa, a 2 extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias, 

e) manutenção da conta, inclusive no caso de não movimentação; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — A adesão dos CREDITADOS aos termos deste 
contrato dar-se-á por ocasião da solicitação de abertura de conta, investindo-se, nesse 
ato, a CONTRATANTE, de poderes para representá-los. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -- A CONTRATANTE elaborará e transmitirá à CAIXA 
arquivo, por meio de teletransmissão, com as informações para crédito com a 
antecedência mínima estipulada no quadro constante da CLÁUSULA PRIMEIRA. 

Parágrafo Primeiro — Em se tratando de remessa de folha de pagamento de salários 
é obrigatório que o arquivo remessa esteja disponível na CAIXA para ser 
processado no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a 
Circular BACEN 3.336, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — Os arquivos de folha de pagamento remetidos serão 
processados pela CAIXA, devendo respeitar, obrigatoriamente, o leiaute padrão 
FEBRABAN fornecido pela CAIXA. 

Parágrafo Primeiro — Os arquivos encaminhados poderão contemplar várias datas de 

pagamento/recebimento. 

Parágrafo Segundo — Os arquivos que eventualmente tenham previsão de crédito/débito 
em dia não útil serão considerados como vencíveis no próximo dia útil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma 
hipótese ou circunstância, pelos valores contidos nos arquivos e/ou por atraso nos 
créditosidébitos provocados pela inexatidão das informações constantes nos 
arquivos enviados pela CONTRATANTE, limitando-se a efetuar o 

pagamento!recebimento dos valores corretamente expressos nos arquivos 
entregues, conforme estipulado no contrato e neste anexo. 

Parágrafo Primeiro — Em se tratando de remessa de folha de pagamento de salários 
é obrigatório que o arquivo remessa esteja disponível na CAIXA para ser 
processado no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a 
Circular BACEN 3.336. 

Parágrafo Segunda — O saldo necessário para o processamento da remessa de 
folha de pagamento deverá necessariamente estar disponível em conta corrente na 
CAIXA no horário limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o 
processamento de modo a atender a Circular BACEN 3.336. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de descumprimento do previsto nos Parágrafos 
Primeiro e Segundo desta CLÁUSULA, a CONTRATANTE declara desde já que 
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Parágrafo Quarto — A CAIXA estará isenta de responsabilidade no caso de arquivo 
entregue em prazo inferior ao estipulado, salvo nos casos em que houver 

autorização expressa para tal. 

Parágrafo Quinto — No prazo definido para o débito na conta do compromisso, previsto 
na CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATANTE deverá disponibilizar em sua conta saldo 
disponível igual ou superior ao montante a ser CREDITADO aos seus empregados, 
acrescido do valor da tarifa. 

Parágrafo Sexto — Sendo efetuada pela CONTRATANTE a disponibilização de recursos 
por cheque ou DOC, o montante somente será considerado disponível após a 

compensação destes documentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CAIXA somente reverterá em favor da 
CONTRATANTE os créditos efetuados na conta bancária dos CREDITADOS, mediante 

solicitação por escrito e fundamentada da CONTRATANTE, desde que exista saldo 

disponível e a CONTRATANTE apresente a autorização de débito do CREDITADO, 
conforme exigido pela CAIXA. 

Parágrafo Primeiro — Quando da necessidade de reversão de crédito efetuados a título 
de salário/provento a CONTRATANTE deverá coletar, em nome da CAIXA, às suas 
expensas a respectiva "Autorização para Débito em Conta" assinada pelo CREDITADO, 
que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo e assinatura do 

Cliente, número da Agência e da conta a ser debitada, valor e data do débito a ser 

efetuado, especificação do motivo para o estomo. A autorização acima referida deverá ser 
abtida de todos os titulares, quando se tratar de conta conjunta tipo "E" (não solidária). 

Parágrafo Segundo — Caso haja contestação da autorização por parte do CREDITADO, 
a CAIXA poderá, a seu exclusivo critério, efetuar o estorno dos lançamentos já efetivados, 
debitando, na conta da CONTRATANTE, além do valor envolvido propriamente dito, 
todos os encargos decorrentes da efetivação do débito reclamado. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE está ciente de que deverá cobrar diretamente 
do creditado o valor do estorno, na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Em razão dos serviços prestados nos termos deste 
contraio, a CONTRATANTE pagará à CAIXA tarifa de serviços bancários, cujo valor está 
previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA. 

Parágrafo Primeiro — A tarifa será debitada na conta para débito da tarifa de acordo com 
as instruções expressas na CLÁUSULA PRIMEIRA. 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões'e elogios) PE 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Prefeitura Moniz de Cabedej Ouvidoria: 0800 725 7474 2 
caixa.gov.br / 

DAS / s 
Frpéurador Gral V . / + 

Prefira Muni de ese” 

TES j 
Procurador Geral 

Página 15 

Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras 
Avenças — Com Exclusividade CAIXA 

Parágrafo Segundo — O valor total das tarifas corresponderá à quantidade de 
lançamentos processados pela CAIXA, independentemente da efetivação dos créditos. 

Parágrafo Terceiro — Para o compromisso Folha CAIXAWEB a tarifa citada no Parágrafo 
Segundo desta CLÁUSULA será cobrada por lançamento efetivamente realizado e 
debitada na conta corrente da convenente em D+0, após o processamento da folha. 

Parágrafo Quarto — Para o contrato Folha Caixa Web será permitido o cancelamento da 
folha no máximo em D-1 (dia anterior) da data prevista para o crédito. 

Parágrafo Quinto — A tarifa pela prestação do(s) serviço(s) constante deste Contrato 
e (s) será te, de forma aut na data de aniversário 
deste contrato, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços 20 Consumidor 

— INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que 
vier a substituilo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor 
periodicidade que ela autorizar, se for o caso. 

Parágrafo Sexto — Sobre os arquivos enviados a titulo de estorno também incidirá 
tarifação, bem como sobre arquivos redisponibilizados por qualquer motivo originado na 
Empresa CONTRATANTE ou a pedido desta. 

Parágrafo Sétimo — A CONTRATANTE pagará, por estorno efetuado, a mesma tarifa 
contratada para os lançamentos de crédito e no mesmo prazo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — Nenhuma importância será devida pela CAIXA à 
CONTRATANTE a título de juros e/ou correção monetária sobre os valores depositados 
previamente a data da efetivação dos créditos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Qualquer alteração deste contrato firmado entre o 
CONTRATANTE e a CAIXA deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo. 

Cláusula Vigésima - o presente contrato é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta 
meses) a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) 

meses, atendidas as condições do $ 4º, do artigo 57, da lei federal nº 8.666/93. 

E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as 
testemunhas adiante qualificadas, para um só efeito. 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) a 
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Anexo VI 

CONVÊNIO QUE ENTRE Si FAZEM A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O/A 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
CABEDELO PARA CONCESSÃO DE 
EMPRESTIMOS AOS SEUS SERVIDORES 
MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 
DE PAGAMENTO. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, 
criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao 

Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, 
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasilia-DF, CNPJ/MF nº 
00.360.305/0001-04, representada por seu Procurador (nome, qualificação, RG e CPF) 
Talita Adriano Leat de Oliveira, brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade nº 
2725815, expedida pelo SSP /PB e CPE n.º 052.916.889-80, domiciliada em Cabedelo/PB 
na forma mencionada no final deste instrumento, doravante designada CAIXA e do outro 

lado o/a Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo com Sede/Filial 
na cidade de Cabedelo, sito a Rua Vereador Benedito Ribeiro de Araújo nº 648, inscrita 
no CNPJ sob o nº 41.218.755/0001-05 neste ato representado(a) por Lea Santana 

Praxedes, CPF 250.565 .224-49 e RG 317060 SSP/PB doravante designada 
CONVENENTE, celebram o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a 
seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente convênio a concessão 
de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos 
servidores da CONVENENTE, desde que: 
a) tenham mais de 3(três) meses de efetivo exercício, 
b) sejam aposentados em caráter permanente ou reformados, desde que seus proventos 

sejam pagos pela ex-empregador; 
c) sejam pensionistas em decorrência de morte do servidor e que seus proventos sejam 

pagos pelo ex-empregador; 
d) estejam exercendo mandato legislativo, executivo, vínculo funcional ou contrato 

empregatício com o prazo máximo limitado ao mês do término do mandato vigente, 
desde que o seu provento seja pago pela Convenente; 

e) estejam em gozo de licença para tratamento de saúde e recebam rendimentos integrais 
e pagos pelo empregador; 

f) sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da CAIXA. 

CAIXA: 0800 728 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) a 
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macatar os parâmetros e normas operacionais da CAIXA vigentes e sua programação 

financeira; 
n) prestar à agência da CAIXA as informações necessárias para a contratação da 

operação, inclusive o. total já consignado em operações preexistentes e as demais 
informações necessárias para o cálculo da margem consignável disponível; 

o) indeferir pedido efetuado por servidoridevedor sem a aquiescência da CAIXA, de 
cancelamento das averbações das prestações do empréstimo, até o integral 

pagamento do débito. 

Il - Responsabilizar-se pela ampla divulgação a seus servidores sobre a formalização, 
objeto e condições deste Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos 
necessários para a obtenção do empréstimo, bem como por esclarecimentos adicionais 

que vierem a ser por eles solicitados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CAIXA 
1 - Conceder empréstimo, observadas suas normas operacionais vigentes e sua 

programação financeira, aos servidores da CONVENENTE, respeitadas as condições 
estabelecidas neste Convênio; 

! - Fornecer à CONVENENTE, no prazo mínimo de 2 (dois) dias que antecedem ao 
fechamento da folha de pagamento, arquivo e/ou extrato, contendo a identificação de 
cada contrato, nome do servidor/devedor e valor da prestação a ser averbada em folha 
de pagamento; 

Il - Providenciar as exclusões no extrato ou arquivo de averbação, de 
servidores/devedores, de acordo com as informações e solicitações da CONVENENTE, 
nas situações previstas neste Convênio, 

IV - Fornecer a posição de dívida atualizada para liquidação/amortização antecipada dos 
empréstimos, quando solicitado pela CONVENENTE, por ocasião da rescisão de 
contrato de trabalho do servidor/devedor. 

V - Manter sob sua guarda, até a liquidação do empréstimo, na condição de fiel 
depositária, o respectivo documento de outorga ao empregador, por parte do 
empregado devedor, de autorização, em caráter irrevogável, para a consignação das 
prestações contratadas em folha de pagamento, podendo a referida outorga fazer parte 

de cláusula específica do contrato de empréstimo. 

CLÁUSULA QUARTA - DATA DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS - O crédito de 
salário dos servidores da CONVENENTE é dia 05 de cada mês e o fechamento da folha 

de pagamento é o dia 30 de cada mês. 

CLAUSULA QUINTA - DA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO - A Convenente por meio 
deste instrumento: 
(X) Permite a renovação da concessão de crédito para servidores/devedores com 
desconto das prestações decorrentes em folha de pagamento, junto à (ao) 
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Parágrafo Único - São impedidos de contrair a operação, os servidores que: 

a) trabalhem sob regime de tarefas. 
b) pertençam a CONVENENTE que não esteja em dia com o repasse dos valores 

averbados; 
c) possuam débitos em atraso em qualquer área da CAIXA, exceto quando o liquido do 

empréstimo destinar-se à quitação desse débito; 
d) estejam respondendo a processo administrativo ou sindicância; 
e) estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos proventos não 

sejam pagos pela CONVENENTE ou exonerados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE 

!- Indicar por meio de Carta de Apresentação/Termo de Responsabilidade assinado pelos 

representantes legais da CONVENENTE, um ou mais representantes que assuma(m) a 
responsabilidade de: 

a) efetuar o correto enquadramento dos servidores, conforme condições deste Convênio; 
b) recepcionar e remeter os arquivos e documentos necessários à operacionalização 

deste Convênio, mediante recibo; 
c) averbar em folha de pagamento o valor das prestações dos empréstimos concedidos, 

em favor da CAIXA; 
d) repassar à CAIXA, até o 5º (quinto) dia útil contado da data do crédito do salário dos 

servidores, o total dos valores averbados e quando ultrapassar este prazo, repassar 
com os encargos devidos; 

e) informar as datas de fechamento da folha de pagamento e do crédito de salário dos 
servidores; 

f) recepcionar e devolver à CAIXA o extrato e o arquivo relativos aos contratos a serem 

consignados em folha de pagamento, os efetivamente averbados, bem como os 
excluídos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores ao vencimento das 
prestações; 

9) comunicar à CAIXA a justificativa para as eventuais impossibilidades de averbação das 
prestações; 

h) comunicar à CAIXA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data do 
conhecimento do fato, a ocorrência da redução na remuneração; 

i) solicitar a exclusão no extrato ou arquivo de averbação de servidores/devedores 
desligados por qualquer motivo que estejam sendo excluídos da folha de pagamentos 

da CONVENENTE; 
j) solicitar à CAIXA, para liquidação antecipada, posição de dívida de servidorídevedor 

que esteja em fase de interrupção, suspensão ou exclusão da folha de pagamento; 
k) reter e repassar à CAIXA, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, o valor da 

dívida apresentada pela CAIXA, até o limite de 30% (trinta por cento) das verbas 
rescisórias, conforme autorização contratual e legislação vigente; 
notificar o servidor devedor para comparecer junto à agência da CAIXA, a fim de 
negociar o pagamento da divida, na ocorrência de desligamento ou outro motivo que 
acarrete a exclusão da folha de pagamento e quando a parcela da verba rescisória 
retida for insuficiente para liquidar o valor da dívida apresentada pela CAIXA, bem 
como quando da redução do salário; 
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CONVENENTE/EMPREGADOR mediante repaciuação dos termos e condições 
especificados neste contrato e no Contrato de Crédito Consignado do servidor/devedor. 

( ) Não permite a renovação da concessão de crédito para servidores/devedores 
com desconto das prestações decorrentes em folha de pagamento, junto à (ao) 
CONVENENTE/EMPREGADOR. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO - O presente Convênio é celebrado pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-lo conforme previsto 
na Cláusula oitava. 

CLÁUSULA SÉTIMA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO - A CAIXA 
suspenderá a concessão de novos empréstimos aos servidores da CONVENENTE, 

quando: 

a) ocorrer o 
descumprimento por parte da CONVENENTE de qualquer cláusula ou condição 
estipulada neste Convênio; 

b) a CONVENENTE não repassar à CAIXA os valores averbados no prazo de até S(cinco) 
dias úteis após o vencimento do extrato. 

c) os valores repassados pela CONVENENTE num prazo de 12 (doze) meses forem 
inferiores a 90% (noventa por cento) do total a ser repassado no mesmo periodo; 

d) houver mudanças na pólítica governamental ou operacional da CAIXA, que 
recomendem a suspensão das contratações. 

Parágrafo Primeiro - A suspensão do Convênio não desobriga a CONVENENTE de 
continuar realizando as averbações das prestações e os repasses devidos até a 
liquidação de todos os contratos celebrados. 

Parágrafo Segundo - O restabelecimento do Convénio ficará a critério da CAIXA, após a 
regularização das pendências que motivaram a suspensão. 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DO CONVÊNIO - A qualquer tempo, é facultado às 
partes denunciar o presente Convênio, mediante manifestação formal de quem a desejar, 
continuando, porém, em pleno vigor as obrigações assumidas pela CONVENENTE, até a 
efetiva liquidação dos empréstimos concedidos. 

Parágrafo Primeiro - A partir da data de formalização da denúncia, por qualquer das 
partes, ficam suspensas novas contratações de crédito, com exceção do previsto no 
Parágrafo Segundo desta Cláusula. 

Parágrafo Segundo - As propostas em andamento terão continuidade de análise e 
poderão resultar em contratação do crédito em caso de aprovação pela CAIXA, 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) id 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 728 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474   Petr id de Cabedelo a 
q Cd — Em ixagov.bi Es    p ip tido he Ouvidoria: 0800 725 7474 

«efeitos v- caixa.gov.br 

   

  
 



  

  

Semanário Edição Extraordinária - Cabedelo, 13 de Janeiro de 2022 

Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras 
Avenças — Com Exclusividade CAIXA 

obrigando-se a CONVENENTE a promover a averbação das prestações em folha de 
pagamento até a efetiva liquidação dos empréstimos concedidos. 

Parágrafo Terceiro - A ocorrência de 3 (três) suspensões causadas pela CONVENENTE 
implicará na rescisão do Convênio. 

CLÁUSULA NONA - Os descontos autorizados pelo servidor/ídevedor na forma deste 
Convênio terão preferência sobre ouiros descontos da mesma natureza que venham a ser 
autorizados posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Não realizado o pagamento do extrato mensal na data definida 
neste instrumento, incidirá multa no importe de 2% do valor não repassado, acrescido de 
correção monetária pela SELIC, bem como perdas e danos e responsabilização 
administrativa, civil e penal da CONVENENTE e/ou seu(s) representante(s). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGFD) - 
As Partes declaram que cumprem a legislação brasileira sobre privacidade, incluindo a Lei 
n. 13.079/2018 (LGPD). Deciaram, ainda, que, sendo necessário o compartilhamento 
mútuo de dados pessoais para concessão de empréstimos aos servidores mediante 
consignação em folha de pagamento, se comprometem a adotar todas as medidas de 
segurança para proteger dados pessoais e cadastrais sob seu controle. 

Parágrafo Único — Por meio do contrato de concessão e/ou renovação o servidor/devedor 
autorizará a Caixa a realizar 0 tratamento dos seus dados pessoais nos termos da Lei nº 
13.709/2018, ressaltando que o tratamento dos dados fornecidos pelo cliente será 
limitado aos fins previstos neste contrato, em cumprimento a boa-fé e aos princípios da 
finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, 
segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer questões que direta ou 
indiretamente decorram do presente Convênio, o foro competente é o da Seção Judiciária 
da Justiça Federal, nesta Unidade da Federação. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONVENENTE declara, para todos os fins de 
direito que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo 
suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras 
e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e 
das obrigações previstas neste Convênio, e, por estarem assim justas e convencionadas, 
assinam este Convênio, ficando cada parte com uma via de igual teor. 
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Anexo VI 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA E O 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 
PARTE DA CAIXA SOB AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição. financeira sob a forma de 

empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao 

Ministério da Economia, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida pelo 
Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 16/07/2018, em conformidade com o 

Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no 
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4 - Brasília/DF, por seu representante legal ao fim 

assinado, doravante designada CAIXA, e do outro lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO, com SedefFilial na cidade de 
Cabedeto, à Rua Vereador Benedito Ribeiro de Araújo nº 648, inscrita no CNPJ sob o nº 
41216755/0001-05, neste ato representado por Lea Santana Praxedes, CPF 
250.565.224-49 e RG 317080 SSP/PB, doravante designada CONTRATANTE, celebram 
o presente Contrato nos termos das cláusulas seguintes: 

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA — Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços 

de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela CAIXA à CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA SEGUNDA — As características de cada serviço/compromisso contratado 

constarão em anexo(s) específico(s) a ser(em) apensado(s) a este Contrato, sendo 

considerado(s) parte integrante deste. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços de agendamento a serem contratados podem 
contemplar pagamento a fornecedor, pagamento de salários, autopagamento, Folha 

CAIXAWESB, e/ou, ainda, débito em conta. 

Parágrafo Único — A contratação dos serviços ocorre de forma independente e ilimitada, 
podendo ser contratados tantos compromissos quantos forem necessários para atender à 

necessidade da CONTRANTE, mediante a assinatura do respectivo anexo. 

CLÁUSULA QUARTA — O fluxo de informações entre CAIXA e CONTRATANTE se dará 
por meio de transmissão de arquivo remessa e/ou retorno, o(s) qual(is) deverá(ão) conter 

as informações para crédito/débito, conforme leiaute acordado entre as partes. 
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Parágrafo Primeiro — A definição de leiaute e demais condições operacionais ocorrerá no 

momento da contratação, a cada compromisso contratado, e estará descrito no respectivo 

anexo, devendo ser respeitados os padrões CNAB da FEBRABAN. 

Parágrafo Segundo - As especificações referentes ao leiaute CAIXA serão 
disponibilizadas à CONTRATANTE conjuntamente com a assinatura deste contrato. 

Parágrafo Terceiro — Os arquivos encaminhados poderão contemplar várias datas de 

pagamento/recebimento. 

Parágrafo Quarto — Os arquivos que eventualmente tenham previsão de crédito/débito 
em dia não útil serão considerados como vencíveis no próximo dia útil. 

Parágrafo Quinto - A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou 

circunstância, por atraso nos créditos/débitos provocados pela inexatidão das 
informações constantes nos arquivos enviados pela CONTRATANTE, limitando-se a 

efetuar o pagamento/recebimento dos valores corretamente expressos nos 
arquivos entregues, conforme estipulado neste contrato e respectivos anexos. 

Parágrafo Sexto - A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou 
circunstância, por prejuízos decorrentes de aduiterações ou inserções fraudulentas de 

dados nos arquivos da Contratante, ocorridos antes do recebimento pela Contratada. 

CLÁUSULA QUINTA — A CAIXA disponibilizará à CONTRATANTE, de acordo com as 

condições previstas neste contrato e respectivo(s) anexo(s), os serviços contratados, 
respeitadas as normas operacionais. 

CLÁUSULA SEXTA — A CAIXA prestará todos os esclarecimentos necessários à 
compreensão e à adequada utilização dos serviços colocados à disposição da 
CONTRATANTE por intermédio de sua Central de Atendimento, Superintendência 

Regional e/ou Agência. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A CAIXA cumprirá com as obrigações específicas de cada serviço 
previstas no(s) anexo(s) referenciado(s), que faz(em) parte integrante do presente 
contrato, 

Parágrafo Único — A parir da assinatura deste contrato e seus anexos, a 
CONTRATANTE atesta que em nenhum momento a contratação dos serviços dispostos 
neste instrumento foi condicionada ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem 
como, sem justa causa, a limites quantitativos. 

CLÁUSULA OITAVA — A CONTRATANTE elaborará e transmitirá à CAIXA arquivo 
remessa, conforme previsto no presente Contrato. 

CLÁUSULA NONA — De acordo com a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE está ciente que a CAIXA realiza o 

68 
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tratamento de dados pessoais transmitidos com finalidade de executar as respectivas 
obrigações previstas no presente instrumento. 
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Parágrafo único - A CONTRATANTE se compromete a cumprir toda a Legislação 
aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme 
previsto na Lei nº 13.709, especialmente em relação à necessidade de obter 
consentimento prévio dos titulares para tratamento de seus dados, se for o caso. 

DA FOLHA CAIXAWEB 
CLÁUSULA DÉCIMA — Em se tratando de compromisso referente à Folha CAIXAWEB, a 
CONTRATANTE estará responsável por gerar a folha de pagamento no Internet Banking 
CAIXA — IBC, respeitando os serviços contratados. 

Parágrafo Primeiro — A transmissão da Folha CAIXAWEB se dará exclusivamente pela 
Internet, através do IBC, e será efetivada mediante autorização por assinatura eletrônica. 

Parágrafo Segundo — A CONTRATANTE está ciente de que tanto a remessa bem como 
o saldo em conta corrente na CAIXA necessário para o processamento da remessa de 
Folha CAIXAWEB, correspondente a valor igual ou superior ao montante a ser creditado 
aos seus empregados acrescido da respectiva tarifa, deverão estar disponíveis no horário 
limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o processamento de modo a atender 
a Circular BACEN 3.336. 

Parágrafo Terceiro — A CONTRATANTE poderá autorizar remessa de folha de 
pagamento com antecedência máxima de até 60 dias, a contar da data do crédito. 

Parágrafo Quarto - A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou 
circunstância, por atraso nos créditosidébitos provocados pela inexatidão das 

informações constantes nos arquivos enviados pela CONTRATANTE, limitando-se a 
o to!r to dos | corretamente expressos nos 

arquivos entregues em horário igual ou inferior às 10:59, conforme estipulado neste 
contrato e respectivos anexos. 

Parágrafo Quinto - A CONTRATANTE responsabiliza-se, desde já, pelo pagamento das 
respectivas tarifas, as quais serão cobradas na data do crédito dos salários, por 
lançamento efetuado. 

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE declara estar ciente, desde já, da impossibilidade 
de utilização do serviço Folha CAIXAWEB para o pagamento de verbas rescisórias. 

Parágrafo Sétimo - Em caso de descumprimento do previsto no Parágrafo Sexto 
desta Cláusula, a CONTRATANTE declara estar ciente de que a CAIXA não se 
responsabilizará, em nenhuma hipótese ou circunstância, por atraso no pagamento, 
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sendo do CONTRATANTE a integral e exclusiva responsabilidade pelo atendimento 

dos prazos previstos na legislação trabalhista. 

Parágrafo Oitavo — A conta salário do creditado será aberta pela CAIXA mediante 
encaminhamento de arquivo pela CONTRATANTE no leiaute fornecido pela CAIXA, no 
qual constarão as informações dos creditados, sendo que serão informados pelo 

CONTRATANTE, no mínimo, dados do número do documento de identidade, nome 
completo, número de cadastro de pessoas físicas (CPF), ficando a correta identificação 
sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono — O compromisso Folha Caixa Veb destina-se a contratante que possua 
até 150 empregados. 

Parágrafo Décimo - A CONTRATANTE deverá repassar a seus creditados as 
informações referentes à conta salário, constantes da CLÁUSULA DÉCIMA. 

DA CONTA SALÁRIO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A conta salário, de abertura obrigatória para 
convênios de folha de pagamento, se destina exclusivamente a créditos de natureza 
salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos 
recursos disponíveis por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por 
transferência automática pelo valor total do crédito. 

Parágrafo Primeiro — O creditado de verbas salariais passará a ser titular de conta na 

CAIXA, destinada ao registro e controle do fluxo de recursos de natureza salarial, 
denominada conta salário, conforme determinação do BACEN. 

Parágrafo Segundo — A abertura da conta salário é obrigatória para os beneficiários de 
convênios de Folha de Pagamento firmados, sendo que serão rejeitados os lançamentos 
de agendamento de pagamento de salário para beneficiário que não tenha conta salário. 

Parágrafo Terceiro — A conta salário se destina exclusivamente a créditos de natureza 
salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos 
recursos disponíveis por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por 
transferência automática pelo valor total do crédito. 

Parágrafo Quarto — A conta salário admite créditos exclusivamente realizados pelo 
empregador, não permitindo o recebimento de depósitos de outras fontes. 

Parágrafo Quinto — A conta salário será movimentada preferencialmente por meio de 
cartão magnético, quando utilizada com essa finalidade, sendo vedada a movimentação 
por cheque. 

Parágrafo Sexto — A CAIXA informará ao creditado acerca da abertura/encerramento da 
conta salário, utilizando-se de qualquer meio de comunicação disponível. 
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Parágrafo Oitavo — O encerramento da conta salário poderá ser feito por iniciativa: 
a) da CONTRATANTE: responsável por informar à CAIXA a eventual exclusão do 
CREDITADO de seus registros, quando da realização do último pagamento realizado; 
b) do CREDITADO: a pedido do cliente; 

c) da CAIXA: contas sem movimentação há mais de 180 dias ou com movimentação em 
desacordo com a regulamentação vigente. 

Parágrafo Nono — Caso exista saldo disponível, a CAIXA comunicará à CONTRATANTE 
a impossibilidade do encerramento da conta mediante Ofício, sendo que eventual saldo 
remanescente permanecerá à disposição do CREDITADO. 

DOS PRAZOS | 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — O prazo de antecedência necessário para envio do 

arquivo remessa seguirá o contratado em cada serviço/compromisso, conforme 
estabelecido no respectivo anexo. 

Parágrafo Primeiro — Em se tratando de remessa de folha de pagamento de salários 
é obrigatório que o arquivo remessa esteja disponível na CAIXA para ser 
processado no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a 
Circular BACEN 3.336. 

Parágrafo Segundo - O saldo ário para o prc to da r de 
folha de pag to deverá te estar d ível em conta corrente na 
CAIXA no horário limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o 

processamento de modo a atender a Circular BACEN 3.336. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de descumprimento do. previsto nos Parágrafos 

Primeiro e Segundo desta CLÁUSULA, a CONTRATANTE declara desde já que 
assume a responsabilidade referente ao não atendimento da obrigação prevista na 
Circular BACEN 3.336, com a respectiva consegiiência, se houver. 

Parágrafo Quarto — A CAIXA estará isenta de responsabilidade no caso de arquivo 
entregue em prazo inferior ao estipulado, salvo nos casos em que houver 
autorização expressa para tal. 

DOS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A utilização de serviços não contratados é permitida 
e o respectivo processamento será realizado normalmente pelo sistema. 

Parágrafo Primeiro — O não cumprimento dos prazos e serviços contratados, assim 
como a utilização de serviços não contratados no(s) anexo(s), ensejará cobrança de 
tarifa conforme Tabela de Tarifas vigente à época da utilização, sem o desconto 
previsto no(s) referido(s) documento(s). 

CAIXA: 0800 728 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) fl 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 728 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
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CAIX, 
Parágrafo Segundo A contratante declara estar ciente, desde já, da 
impossibilidade de estorno de tarifa referente à utilização de serviços não 
contratados previamente. 

DATARIFA . 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATANTE efetuará o pagamento de tarifa de 
prestação de serviço, por transação processada, efetiva ou não, na data contratada, 

conforme valores e regras constantes no(s) anexo(s) apensado(s) a este Contrato. 

Parágrafo Único — A tarifa pela prestação do(s) serviço(s) constante deste Contrato 
e anexo(s) será atualizada anualmente, de forma automática, na data de aniversário 
deste contrato, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
— INPC, do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro indice que 
vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor 
periodicidade que ela autorizar, se for o caso. 

DA RENOVAÇÃO 
CLAUSULA DECIMA QUINTA — O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 meses 
a partir da assinatura podendo ser renovado automaticamente. 

Parágrafo Primeiro — Em caso de renovação automática, a contratante declara estar 

ciente de que haverá, anualmente, na data de aniversário do contrato, a atualização 
monetária automática das tarifas dispostas no(s) Anexo(s) pela variação positiva do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística — IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo 
com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar, se for o 
caso. 

Parágrafo Segundo - Qualquer alteração deste contrato firmado entre a CONTRATANTE 
e a CAIXA deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo. Em se tratando de cliente 

vinculado à Lei 8.666/93, o reajuste previsto no Parágrafo Único da CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA será feito por meio de apostilamento. 

Parágrafo Terceiro — Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para 

todos os efeitos legais, quaisquer outros firmados anteriormente com o mesmo objetivo. 

Parágrafo Quarto — Em se tratando de cliente vinculado à Lei 8.666/03, o prazo máximo 
para renovação automática será de 5 anos. 

DO RESSARCIMENTO 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA — Em caso de prejuízo decorrente de falha, erro e/ou 
omissão de qualquer das partes, inclusive se provocada por seus empregados, 
funcionários ou servidores, bem como prestadores de serviço ou prepostos, caberá à 
parte que deu causa ao fato o imediato ressarcimento à parte prejudicada após o 

72 CAIXA: 0800 728 0101 (informações, reclamações, sugestõedg elogios) 
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levantamento dos fatores, causas e valores, independentemente de outras providências 

ou responsabilizações, quer civis ou penais. 

Parágrafo Primeiro — É responsabilidade da CONTRATANTE ressarcir quaisquer valores 
imputados à CAIXA em decorrência de processos judiciais ou extrajudiciais originados em 
razão da falta da autorização para o débito em conta, incorreção nos dados informados 
para débito ou por quaisquer outros atos ou omissões da CONTRATANTE que tenham 
causado prejuízos materiais ou danos morais ao CLIENTE ou à CAIXA. 

Parágrafo Segundo —- A CAIXA fica autorizada a realizar o débito dos valores 
mencionados no item acima diretamente na conta da CONTRATANTE na data do 
desembolso pela CAIXA. 

Parágrafo Terceiro — Em caso de mora, a CONTRATANTE. pagará juros de 12% a.a. e 
multa de 2% sobre o valor principal, acrescido da variação positiva do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor — INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, 
ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, desde a 
data do desembolso pela CAIXA até o pagamento pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto - Essa CLÁUSULA não se aplica aos casos em que o 
CONTRATANTE se utilizar do compromisso Folha CAIXAWEB. 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Será facultado às partes a rescisão deste Contrato, a 
qualquer tempo, mediante comunicação por escrito a outra parte = com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, quando não será devido qualquer tipo de indenização ou 
compensações, exceto se houver, comprovadamente, registro de pendências a 
regularizar. 

Parágrafo Primeiro — Sem prejuízo do acima. exposto, constituem causa de rescisão 
imediata do presente contrato, de pleno direito e sem, qualquer prazo de antecedência, 
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte 
que der causa à rescisão pelos prejuizos causados a outra, os seguintes eventos: 

a) Descumprimento de qualquer cláusula, norma, condição ou obrigação prevista neste 
instrumento e seus anexos. 

b) Prática dolosa de qualquer ação ou deliberada omissão da CONTRATANTE, visando à 
obtenção de vantagens ilícitas por meio da utilização dos serviços previstos neste 
Contrato. 

c) Violação dolosa de quaisquer normas legais, bancárias ou de órgãos controladores. 

Parágrafo Segundo — Os arquivos recepcionados e processados serão finalizados pela 
CAIXA desde que as datas de débito/crédito estejam agendadas dentro do periodo 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) nB 
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máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação escrita da denúncia, exceto para os casos 

dispostos no parágrafo anterior. 

Parágrafo Terceiro — A rescisão contratual, seja por motivo de descumprimento de 
qualquer cláusula/obrigação ou por desinteresse de uma das partes, não impede a 

CONTRATANTE de continuar mantendo junto à CAIXA sua conta de livre movimentação. 

DA PUBLICIDADE 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — Havendo a necessidade de publicação do presente 
contrato, as partes estabelecem desde já que a publicação será de responsabilidade da 

CONTRATANTE, a qual declara estar ciente. 

DOFORO 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA — Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou 
indiretamente deste instrumento, fica eleito o foro correspondente ao da Sede da Seção 
Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre esta localidade. 

E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, assinam o presente em 02 (duas) 
vias de igual teor, juntamente com as testemunhas adiante qualificadas, para um só 
efeito. 

  

     

  

» A de Amin de MOL 
Localídata 

i Í 
AG Sto TUR Ta 

( Assinatura da Contratante 
Nome: 

  

  
Assinatura da Contratante 

a-Santana Praxedes Nome: 

Talita Adriano EE oreira— 
Gerente Gerai 

98.493. 

    

      

: Agência BABEDELOIPE 
b carimbo, do furto ABRIÔQMICAFEDE   

da CAIXA 

Testemunhas: 

TT 

Nome: Êze vio figlamm Cet 
CPF: O30o. 479.184 4 

NomeGuAZ fone Cfr 
CPF: Sp Fotu-tê 
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Anexo VII 

ANEXO | AO CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CAIXA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
CABEDELO, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS POR PARTE DA CAIXA SOB AS 
CLÁUSULAS E. CONDIÇÕES ABAIXO 
ESPECIFICADAS. 

DADOS DO COMPROMISSO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O serviço contratado será operacionalizado de acordo com os 
dados que seguem. 

Dados do Convênio 

| Selecione uma Opção | Novo Convênio IX Alteração do Convênio 

Código do Convênio | Nome do Convênio CNPJ Convênio 

  

      
  

  

      

  

250929 INST PREVID DOS SERVIDORES 41.216.755/0001 - 
MUNICIPAIS DE CABEDELO 05 

Endereço Número | Complemento 
Rua Vereador Benedito Ribeiro de |648 
Araújo 

Bairro CEP Cidade UF | 
Formosa 58.101.132 | Cabedelo PB 

Telefone Coligada CAIXA Seguradora Agência de 
Vinculação 

(83) 3228-1434 |2 1) Sim; 2) Não 21) Sim; 2) Não 0039 

Tipo de Empresa Esfera 
11) Pública; 2) Pública com Convênio; 3) | 1 Se Pública: 1) Municipal; 2) Estadual; 3) 

Privada; 4) Privada com Convênio; 5) Federal; 
Se Privada: 4) Privada; 5) Convênio 

Interno 
Convênio Interno 

  

Segmento . 

11) Prefeitura; 2) Saneamento; 3) Energia elétrica e gás; 4) Telecomunicações; 5) 
Órgãos Governamentais; 6) Diversos; 7) Multas DENATRAN; 9) Exclusivo CAIXA       

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e slógios) 7 

Ouvidoria: 0800725 7474 

  

) Prefeitura Muni e Cabadels-PB caixa.gov.br 7 

8268 vai mio É. . / Diego Capiálho Martins 
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Realiza Tradução de Conta depósito 
2 1) Aceita apenas conta salário (37 ou 3700); 2) Realiza tradução de conta depósito   

Categoria/Porte 
1- Se público: 1) Autarquia; 2) Conselho de Fiscalização Profissões Regulamentadas; 3) 
Empresa Pública; 4) Fundação; 5) Govemo de Estado; 6) Instituto; 7) Ministério: 8) 

Prefeitura; 9) Secretaria; 10) Agências Nacionais; 11) Universidades; 12) Outros 
- Se privado: 13) Microempresa; 14) Pequena Empresa; 15) Média Empresa; 16) Grande 
Empresa; 17) Empresa sem fins lucrativos 
- Se convênio interno: 18) Não se aplica   

Dados do Compromisso 

  

[Selecione uma Opção Novo X Alteração de Compromisso 
Compromisso 

Código do Compromisso | Nome do Compromisso Agência de Vinculação 
Tipo | Número 
06 0001 APOSENTADOS E 0039 

  PENSIONISTAS 
  

Endereço Eletrônico CNPJ Compromisso 
41.216.755/0001-05 

  

Contas Correntes para Débito do Compromisso 

Tipo de |Agência | Nome da agência 'Operação |Número DV 

Conta* 

3 0039 Cabedelo 008 47 9   

  

  

            *TIPOS DE CONTAS: 1) CONTA PARA DÉBITO E/OU CRÉDITO REFERENTE À 
AGENDAMENTOS; 2) CONTA PARA DÉBITO DE TARIFA; 3) CONTA PARA 
LANÇAMENTO DE AGENDAMENTO E TARIFA 
  

Serviços Contratados 

Forma de pagamento Tarifa contratada 
( ) DOC R$ 
( Jor R$ 

(X) Crédito em conta [R$ 1,22       

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 78 
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K ) TED IR$ 

Período de Apuração das Tarifas 

Diário Semanal* Nensal* 

x 

*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4. QUI, 5.SEX 
**MENSAL — INFORMAR O DIA DO MES 

  

  
Forma de Transmissão e Recepção 
11) Via VAN; 2) Via Transmissão Direta; 3) Via SITE      

Transmissão via VAN 
Nome Meio Magnético | Empresa de Transmissão* | | Apelido VAN 
(20 Posições) 

APOSENTADOS E 12) PADRÃO IX AAXLSM 
PENSIO 

  

*Empresas para transmissão: 1) Embratel, 2) Tivit, 3) Procer GS; 4) GXS-Interchage; 8) 
IBM; 9) Accesstage; 10) Neogrid; 11) Nexxera; 12) Padrão IX; 13) Terra; 14) Oi; 15) 
Supply; 16) Finnet, 18) CNX; 20) Gerenciador Financeiro; 21) VAN ALEATÓRIA   
Forma de Notificação 

Não Emite Aviso 

Formato de Arquivo 
11) Leiaute Febraban CNAB 150 (Aplicativo Próprio); 2) Leiaute Febraban CNAB 240 
“Aplicativo Próprio); 3) Leiaute Febraban CNAB 240 (Aplicativo CAIXA) 

Retorno do Agendamento 
11) Arquivo; 2) Sem retorno 

Forma de Débito da Conta Compromisso 
11) Débito c/ Float; 2) Débito Online   

Forma de Lançamento na Conta Compromisso 

X LANÇAMENTO DETALHADO 

Tipo de Débito / Crédito de Terceiros 
DEBITO/CRÉDITO ÚNICO 

Forma de Retorno 
11) Por data de Movimento Agendado; 2) Por período 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 7 
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Período de Retorno dos Arquivos 

Diário Semanai* Mensal** 

X 
“SEMANAL: 1. SEG; 2. TER, 3. QUA; 4. QUI, 5.SEX 
“MENSAL — INFORMAR O DIA DO MÊS 

Forma de Envio Cobrança da Tarifa 
Automático 

Regra de Cobrança de Tarifa 
CONTRATANTE 

  

      
  

Canal de Entrada 
EXTERNO 

Emissão de Documentos 
1 1) Nenhum; 2) Contracheque 

  
  

Autoatendimento e Internet Banking CAIXA 

Comprovante de Pagamento 

| Forma de Disponibilização de Documentos | 

2 1) Com comprovante (disponível apenas para CNAB 240); 2) Sem comprovante | 

Retorno Crítica em D-O | 
2 1) Nenhum; 2) Rejeitados; 3) Incluídos e Rejeitados 

Float de Débito do Agendamento | 

  

  

2 dia(s) 

Float de Débito da Tarifa 
2 dia(s) 

Histórico 

Débito* |Estorno |Crédito Estorno Crédito | Débito de Estorno Débito de 
Débito** | Convenente*** | Convenente**** | Tarifas" | Tarifast 

7 3 6 2   

    

  
  

*DEBITO: 1) CX PROGRAM; 2) DB ACC SAL; 3) DB FOL PAG; 4) DB SALARIO; 5)FOL 
PAG; 6)FOL PAGT; 7) FOL PAGTO; 8) PROVENTOS; 9) SALARIO; 10) HISTÓRICO 
PERSONALIZADO 
“ESTORNO DEBITO: 1) ES CX PROG; 2) ES DEB SAL; 3) ES FOL PAG; 4) ES 
SALARIO; 5) EST CX PRG; 6) HISTÓRICO PERSONALIZADO 

      
  

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) n 
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“CRÉDITO CONVENENTE: 1) CRED FOLHA; 2) CRED SAL; 3) FOL PAGT,; 4) FOL 
PAGTO; 5) PROVENTOS: 6) SALARIO; 7) HISTÓRICO PERSONALIZADO 
  

*ESTORNO CRÉDITO CONVENENTE: 1) ES CR CONV; 2) ES CX PROG; 3) ES CX 
PROG; 4) ES FOL PAGT; 5) ES FOL PAG; 8) ES SALARIO; 7) EST CX PRO; 8) EST 
CX PRG; 9) HISTÓRICO PERSONALIZADO 
  

“DÉBITO DE TARIFAS: 1) DB.TAR CON; 2) DEB TARIFA; 3) DB TAR SAL; 4) TAR 
CX PRG; 5) DEB FOLHA; 6) TAR CONV; 7) TAR SIACC; 8) TARC CX PR; 9) TARIFA; 
10) TARIFA SAL; 11) TAR SAL; 12) TAR FL PAG; 13) TAR FL PGT; 14) HISTÓRICO 
PERSONALIZADO 
“+++ ESTORNO DÉBITO DE TARIFAS: 1) ES CX PROG; 2) ES DB TAR; 3) ES DEB 
TAR; 4) ES TAR COM; 5) ES FOL PA; 6) EST TAR FO; 7) EST TAR CX; 8) EST 
TARIFA; 9) HISTÓRICO PERSONALIZADO 
  

Histórico Personalizado 

Estomo Crédito Débito de Estorno Débito de 
Convenente Tarifas Tarifas 

Crédito 
Convenente 

Débito |Estorno 
Débito           
  

  

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 
CLÁUSULA SEGUNDA -- O(s) serviço(s) objeto(s) do presente anexo ao Contrato de 
Prestação de Serviços, com o detalhamento contido na Cláusula Primeira, consiste(m) no 
processamento pela CAIXA de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pela 
CONTRATANTE, lançados na conta dos empregados em contrapartida à efetivação de 
débito na conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA — Por empregados da CONTRATANTE entende-se cada pessoa 
que mantém vínculo de remuneração com a CONTRATANTE, seja vencimento, salário, 
subsídio ou proventos, denominados, doravante, para efeitos deste instrumento, 

CREDITADO. 

Parágrafo Único - É vedado o crédito de vencimento, salário, subsídio ou proventos por 
meio de compromisso diferente do pagamento de salários, sendo que quaisquer 
acionamentos do Banco Central ou de empregados da CONTRATANTE. endereçados à 
CAIXA, em decorrência de situações de crédito de salário efetuado via compromisso 
diferente de pagamento de salários, serão imputados à CONTRATANTE, bem como 

respectivas sanções, sendo que tais ocorrências, configuram hipótese de rescisão 

imediata deste contrato, a critério da CAIXA, sem necessidade de aviso prévio, conforme 

disposto na Cláusula Décima Sexta, parágrafo primeiro do contrato de prestação de 
serviço para agendamento de compromisso de clientes. 
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CAL, 
CLÁUSULA QUARTA - O serviço “Comprovante de Pagamento” é opcional e consiste no 

envio à CONTRATANTE de um código, em arquivo retorno, que representa a 
Autenticação do Pagamento, conforme leiaute de arquivo fornecido pela CAIXA à 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA — O serviço “Retorno crítica em D-0" é opcional e consiste no envio 
de arquivo eletrônico à CONTRATANTE com a crítica dos registros recebidos para 

processamento na CAIXA, informando se os mesmos foram acatados para 
processamento ou rejeitados, na mesma data de recebimento do arquivo remessa 
enviado pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único — Caso o arquivo remessa seja enviado à CAIXA após o horário limite 
para processamento, o arquivo retorno de crítica dos registros é enviado à 

CONTRATANTE no dia útil subsequente. 

CLÁUSULA SEXTA — O compromisso Folha Caixa Web destina-se a contratante que 

possua até 150 empregados. 

Parágrafo Primeiro — O Folha CAIXA Web não deve ser utilizado para pagamento de 
verbas rescisórias. 

Parágrafo Segundo - Sendo efetuada pela CONTRATANTE a disponibilização de 
recursos por chegue ou DOC, o montante somente será considerado disponível após a 
compensação destes documentos. 

CLÁUSULA SÉTIMA — Compete ao CREDITADO escolher, a seu critério exclusivo, a 
agência da CAIXA em que abrirá sua conta, podendo mudá-la na vigência deste contrato, 
desde que faça o comunicado à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA — A abertura da conta do CREDITADO será feita pela CAIXA 
mediante encaminhamento pela CONTRATANTE de arquivo, de acordo com leiaute 
fornecido pela CAIXA, contendo as informações dos CREDITADOS, sendo informado, no 

mínimo, nome completo, número do documento de identidade e número no cadastro de 

pessoas físicas (CPF), ficando a CONTRATANTE responsável pela identificação dos 
CREDITADOS e por repassar a eles as informações que constam nos itens seguintes 
deste item e também da CLÁUSULA DÉCIMA. 

DA CONTA SALÁRIO 
CLAUSULA NONA — À conta salário, de abertura obrigatória para convênios de folha de 
pagamento, se destina exclusivamente a créditos de natureza salarial oriundos de 
convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos recursos disponíveis 
por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por transferência automática 
pelo valor total do crédito. 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) so 

soas com deficiência auditiva ou de fala: 000% 26 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
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Avenças — Com Exclusividade CAIXA 

Parágrafo Primeiro — O creditado de verbas salariais passará a ser titular de conta na 
CAIXA, destinada ao registro e controle do fluxo de recursos de natureza salarial, 
denominada conta salário, conforme determinação do BACEN. 

Parágrafo Segundo — A abertura da conta salário é obrigatória para os beneficiários de 
convênios de Folha de Pagamento firmados, sendo que serão rejeitados os lançamentos 
de agendamento de pagamento de salário para beneficiário que não tenha conta salário. 

Parágrafo Terceiro — A conta salário se destina exclusivamente a créditos de natureza 
salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos 
recursos disponíveis por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por 
transferência automática pelo valor total do crédito. 

Parágrafo Quarto — A conta salário admite créditos exclusivamente realizados pelo 
empregador, não permitindo o recebimento de depósitos de outras fontes. 

Parágrafo Quinto - A conta salário será movimentada preferencialmente por meio de 
cartão magnético, quando utilizada com essa finalidade, sendo vedada a movimentação 
por cheque. 

Parágrafo Sexto — A CAIXA informará ao creditado acerca da abertura/encerramento da 
conta salário, utilizando-se de qualquer meio de comunicação disponível. 

Parágrado Sétimo — É vedada a realização de débitos em contas de depósitos e em 
contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 

Parágrafo Oitavo — O encerramento da conta salário poderá ser feito por iniciativa: 
a) da CONTRATANTE: responsável por informar à CAIXA a eventual exclusão do 
CREDITADO de seus registros, quando da realização do último pagamento realizado; 
b) do CREDITADO: a pedido do cliente; 
c) da CAIXA: contas sem movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias ou com 
movimentação em desacordo com a regulamentação vigente. 
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processado no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a 
Circular BACEN 3.336. 

    Parágrafo Segundo — O saldo ário para O pr to da de 
folha de pagamento deverá necessariamente estar disponível em conta corrente na 
CAIXA no horário limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o 
processamento de modo a atender a Circular BACEN 3.336. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de descumprimento do previsto nos Parágrafos 
Primeiro e Segundo desta CLÁUSULA, a CONTRATANTE declara desde já que 
assume a responsabilidade referente ao não atendimento da obrigação prevista na 
Circular BACEN 3.336, com a respectiva consegiiência, se houver. 

Parágrafo Quarto — A CAIXA estará isenta de responsabilidade no caso de arquivo 
entregue em prazo inferior ao estipulado, salvo nos casos em que houver 
autorização expressa para tal. 

Parágrafo Quinto - No prazo definido para o débito na conta do compromisso, previsto 
na CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATANTE deverá disponibilizar em sua conta saldo 
disponível igual ou superior ao montante a ser CREDITADO aos seus empregados, 
acrescido do valor da tarifa. 

Parágrafo Sexto — Sendo efetuada pela CONTRATANTE a disponibilização de recursos 
por chegue ou DOC, o montante somente será considerado disponível após a 
compensação destes documentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CAIXA somente reverterá em favor da 
CONTRATANTE os créditos efetuados na conta bancária dos CREDITADOS, mediante 
solicitação por escrito e fundamentada da CONTRATANTE, desde que exista saldo 
disponível e a CONTRATANTE apresente a autorização de débito do CREDITADO, 
conforme exigido pela CAIXA. 

Parágrafo Primeiro — Quando da necessidade de reversão de crédito efetuados a título 
de salário/provento a CONTRATANTE deverá coletar, em nome da CAIXA, às suas 
expensas a respectiva "Autorização para Débito em Conta" assinada pelo CREDITADO, 
que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo 'e assinatura do 
Cliente, número da Agência e da conta a ser debitada, valor e data do débito a ser 

Parágrafo Nono — Caso exista saldo disponível, a CAIXA comunicará à CONTRATANTE 
a impossibilidade do encerramento da conta mediante Ofício, sendo que eventual saldo 
remanescente permanecerá à disposição do CREDITADO. 

  

Parágrafo Décimo — A CONTRATANTE é responsável por informar à CAIXA a eventual 
exclusão do CREDITADO de seus registros, quando da realização do último pagamento 
realizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA — A CAIXA se compromete a efetuar os créditos de vencimento, 
salário, subsídios ou proventos em contas mantidas na CAIXA ou em outras instituições 
bancárias, desde que exista por parte do CREDITADO, manifestação expressa por escrito 
ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito. 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) = 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
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CAIXA 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — O CREDITADO terá isenção das tarifas na conta de 
registro e controle no que diz respeito a: 
a) eventual fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos estabelecidos pelo Art. 1, 
inciso Il da Resolução 2303/96, com a redação dada pelo Art. 2 da Resolução 2747/2000; 
b) realização de até cinco sagues, por evento de crédito; 

c) acesso por meio de terminais de auto-atendimento ou diretamente no guichê de caixa, 
a 2 consultas mensais de saido; 
d) fornecimento, por meio de terminais de auto-atendimento ou diretamente no guichê de 
caixa, a 2 extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias; 
e) manutenção da conta, inclusive no caso de não movimentação; 
f) ressarcimento pelos custos relativos a prestação de serviço à CONTRATANTE, 
inclusive pela efetivação do crédito respectivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — A adesão dos CREDITADOS aos termos deste 
contrato dar-se-á por ocasião da solicitação de abertura de conta, investindo-se, nesse 
ato, a CONTRATANTE, de poderes para representá-los. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A CONTRATANTE elaborará e transmitirá à CAIXA 
arquivo, por meio de teletransmissão, com as informações para crédito com a 

antecedência mínima estipulada no quadro constante da CLÁUSULA PRIMEIRA. 

Parágrafo Primeiro — Em se tratando de remessa de folha de pagamento de salários 
é obrigatório que o arquivo remessa esteja disponível na CAIXA para ser 
processado no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a 
Circular BACEN 3.336. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os arquivos de folha de pagamento remetidos serão 
processados pela CAIXA, devendo respeitar, obrigatoriamente, o leiaufe padrão 

FEBRABAN fornecido pela CAIXA. 

Parágrafo Primeiro — Os arquivos encaminhados poderão contemplar várias datas de 
pagamento/recebimento. 

Parágrafo Segundo — Os arquivos que eventualmente tenham previsão de crédito/débito 
em dia não útil serão considerados como vencíveis no próximo dia útil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — A CAIXA não se responsabilizará, em nenhuma 
hipótese ou circunstância, pelos valores contidos nos arquivos e/ou por atraso nos 
créditosídébitos provocados pela inexatidão das informações constantes nos 
arquivos enviados pela CONTRATANTE, limitando-se a efetuar o 
pagamento/recebimento dos valores corretamente expressos nos arquivos 
entregues, conforme estipulado no contrato e neste anexo. 

Parágrafo Primeiro — Em se tratando de remessa de folha de pagamento de salários 
é obrigatório que o arquivo remessa esteja disponível na CAIXA para ser 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões exglogios) 2 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
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efetuado, especificação do motivo para o estorno. A autorização acima referida deverá ser 
obtida de todos os titulares, quando se tratar de conta conjunta tipo "E” (não solidária). 

Parágrafo Segundo —- Caso haja contestação da autorização por parte do CREDITADO, 
a CAIXA poderá, a seu exclusivo critério, efetuar o estorno dos lançamentos já efetivados, 
debitando, na conta da CONTRATANTE, além do valor envolvido propriamente dito, 
todos os encargos decorrentes da efetivação do débito reclamado. 

/ CAÍXA: 0800 728 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
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CAIX, 
Parágrafo Terceiro — A CONTRATANTE está ciente de que deverá cobrar diretamente 
do creditado o valor do estorno, na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Em razão dos serviços prestados nos termos deste 
contrato, a CONTRATANTE pagará à CAIXA tarifa de serviços bancários, cujo valor está 
previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA. 

Parágrafo Primeiro — A tarifa será debitada na conta para débito da tarifa de acordo com 
as instruções expressas na CLÁUSULA PRIMEIRA. 

Parágrafo Segundo — O valor total das tarifas corresponderá à quantidade de 
lançamentos processados pela CAIXA, independentemente da efetivação dos créditos. 

Parágrafo Terceiro — Para o compromisso Folha CAIXAWEB a tarifa citada no Parágrafo 
Segundo desta CLÁUSULA será cobrada por lançamento efetivamente realizado e 
debitada na conta corrente da convenente em D+0, após o processamento da folha. 

Parágrafo Quarto — Para o contrato Folha Caixa Web será permitido o cancelamento da 
folha no máximo em D-1 (dia anterior) da data prevista para o crédito. 

Parágrafo Quinto — A tarifa pela prestação do(s) serviço(s) constante deste Contrato 

e anexo(s) será lizada anual: te, de forma ática, na data de ani ário 
deste contrato, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
— INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que 
vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor 
periodicidade que ela autorizar, se for o caso. 

Parágrafo Sexto - Sobre os arquivos enviados a título de estorno também incidirá 
tarifação, bem como sobre arquivos redisponibilizados por qualquer motivo originado na 
Empresa CONTRATANTE ou a pedido desta. 

Parágrafo Sétimo — A CONTRATANTE pagará, por estorno efetuado, a mesma tarifa 
contratada para os lançamentos de crédito e no mesmo prazo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — Nenhuma importância será devida pela CAIXA à 
CONTRATANTE a título de juros e/ou correção monetária sobre os valores depositados 
previamente a data da efetivação dos créditos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA —- Qualquer alteração deste contrato firmado entre o 
CONTRATANTE e a CAIXA deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo. 

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixa.gov.br . / 
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Clausula Vigésima - o presente contrato é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta 
meses) a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) 
meses, atendidas as condições do 8 4º, do artigo 57, da lei federal nº 8.666/93. 

E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as 
testemunhas adiante qualificadas, para um só efeito. 

Coberta (PB de Josy 
Localidata 2 

E as 

1 Sa de ferias 

  

ud Contratante 
Nome: ea tana Praxedes Nome: 
CPF: 250.56 524.49 CPF: 

tan O Leaf de Oliveira       

   

    

sir 
Agi OIPB 

- CAIXA EGONÔNiEA FEDERAL 
Assinatura, Sob carimbo, do funcionário 
da CAIXA 

Testemunhas: 

Nome: fzgv;o AA Let 
CPF: 030. 425. (54 4 

(o 
Nome:411v1 > Bono it? E bina 
CPFIssag ote-4d 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 
SERIE 

Edital nº 001/2022 Cabedelo - PB, em 13 de Janeiro de 2022 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
DOS CANDIDATOS QUE ATENDERAM AS DISPOSIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE 
PROVAS E TÍTULOS, Nº 001/2020 E EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
Nº 004/2020 E QUE ESTÃO APTOS PARA NOMEAÇÃO E 
POSSE EM CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABEDELO- PB. 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabedelo - PB, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a 
Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos, através dos Decretos nº 89/2020 e nº 
52/2021, publicados no Diário Oficial do Estado e do Município, em a divulgação do Resultado Final e a classificação dos 
candidatos aprovados para provimento de cargos do Quadro de Pessoal Permanente, nos termos da legislação 
pertinente, TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSSE NOS 
SEGUINTES TERMOS: 

Art. 1º. DOS DOCUMENTOS - Fica CONVOCADO para apresentação de documentos o(s) candidato(s) aprovados e/ou 
dassificados(s) no Concurso Público de Provas e Títulos Edital nº 001/2020 e Edital de Retificação 004/2020. Os 

candidatos deverão comparecer, no período de 17 de janeiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2022, das 08:00 às 13:00 
horas, na Secretaria Municipal de i ão da Prefeitura Mi | de Cabedelo, localizada à Rua Ernani 

Siqueira, nº 134 - Jardim Brasília - Cabedelo - PB, para apresentação dos documentos, conforme exigência do ITEM 
2.1., ITEM 3.1. e SUBITENS, ITEM 18 e SUBITENS, dos respectivos Editais. 

Art. 2º. DOS EXAMES MÉDICOS - Os Exames Médicos, conforme o ITEM 18.6.1 do Edital de Regulamentação do 
Concurso deverão ser apresentados, mediante , no período de 17 de janeiro de 2022 a 18 de 

fevereiro de 2022, momento em que será realizada a análise clínica pela Junta Médica Oficial (EXAME ADMISSIONAL), 
das 08:00 às 13:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cabedelo, localizada à 
Rua Emani Siqueira, nº 134 — Jardim Brasília - Cabedelo. Os exames Médicos e análise clínica Médica Oficial, visam 
avaliar a aptidão fisica para o exercício das atribuições do cargo, sob pena de renúncia tácita do classificado convocado 
e, consequentemente, perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, ficando o Município de Cabedelo 
autorizado a convocar outros classificados e aprovados no referido Concurso Público em sua substituição, obedecendo à â 
ordem legal de classificação. 
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Parágrafo Único. O AGENDAMENTO para apresentação dos Exames Médicos, conforme o ITEM 18.6.1 dy 
Edital de Regulamentação do Concurso, e análise clínica pela Junta Médica Oficial (EXAMÉ 

ADMISSIONAL), será realizado no mesmo local da apresentação dos documentos, ou seja, na Secretariê 
Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cabedelo. 

ITENS DO EDITAL RELACIONADOS A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSSE 

O(A) Candidato(a) deve apresentar 02(duas) fotografias 3x4, tiradas nos últimos 30 dias, a data de apresentaç: 

dos documentos. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

3.1, O CANDIDATO APROVADO, NO CONCURSO DE QUE TRATA ESTE EDITAL, SERÁ INVESTIDO NO CARGO 

SE ATENDER ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS, NA DATA DA POSSE: 

3.1.1. Ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital; 
3.1.2. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira — Se estrangeiro, deverá ser portador de visto Permanente; 
3.1.3. Gozar dos direitos civis e políticos, 
3.1.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
3.1.5. Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
3.1.6. Possuir 18 anos completos na data da posse; 
3.1.7. Ter a escolaridade exigida no item 2.1 do Edital nº 001/2020, com colação de grau anterior ao dia da posse; 
3.1.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada “por laudo emitido por médico do 
trabalho e psiquiatra”, 
3.1.9. Apresentar declaração/certidão de que não foi condenado em processo criminal, com sentença transitada em 
julgado; 
3.1.10. Estar quite com a Receita Federal, no que se refere à apresentação da Declaração do Imposto de Renda — 
Pessoa Fisica; 
3.1.11. Atencer às disposições legais nos casos de aposentadoria e acúmulo de cargos públicos; 
3.1.12. Não estar sendo processado nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício 
profissional; 
3.1.13. Possuir CPF regularizado; 
3.1.14. Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública 
que caracterizem acumulação lícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição 
Federal do Brasil; 
3.1.15. Concluído com aproveitamento o curso de formação (nota igual ou superior a 7,0); 
3.1.16. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados nos itens 3. e 13 deste Edital ou que, 
por qualquer motivo, não puder comprová-los, perderá o direito à posse no cargo para o qual foi nomeado. 

18.3.1. CÓPIAS E ORIGINAIS: 

a) Cédula de Identidade ou documento de identidade - 2 cópias; 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) - 2 (duas) cópias; 

e) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir - 1(uma) cópia; 
d) Certificado de Reservista, alistamento militar constando a dispensa do serviço militar obrigatório ou outro documento 

hábil para comprovar que o tenha cumprido ou dele tenha sido liberado, se candidato do sexo masculino - 1 (uma) 

Cópia 
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação jusiificativa - 1 (uma) cópia; 
f) Certidão de Nascimento ou de Casamento - 1 (uma) cópia; 
9) Comprovante de residência que esteja no nome do candidato e que seja o mais recente - 2 (duas) cópias; 
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9.1) Para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá ser apresentado Comprovante de Residência dg, 
área da Unidade Básica da Família PSF onde o candidato foi aprovados 

US
O 

9.2) Não Havendo Comprovante de Residência em nome do candidato, será fornecida Declaração dg 
Residência para preenchimento, ficando esta sujeita a posterior comprovação. 

h) Comprovante de escolaridade exigida no Edital nº 001/2020 — ITEM 2.1. para vaga - 1 (uma) cópia; 
i) Registro em órgão de classe, quando exigido no Edital, mais comprovante do pagamento da anuidade - 1 (um: 

cópia 
j) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - 1 (uma) cópia; 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

k) Certidão de Nascimento dos dependentes - 1 (uma) cópia 

1) Certificado do Conclusão do Curso de Formação (apenas para o cargo de Guarda Metropolitano), conforme item 
3.2.4 do EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 004/2020 

18.3.2. VIAS ORIGINAIS: 

a) Formulário de Acumulação de Cargos e Empregos Públicos (fomecido pela Prefeitura de Cabedelo/PB no ato da 
entrega de documentos); 
b) Certidão Conjunta Negativa de Divida Pública e Negativa da Receita Federal (disponível no site da Procuradoria da 

Fazenda Nacional); 
c) Certidão Negativa da Justiça Federal — Cível e Criminal (disponível no site da Justiça Federal); 
d) Certidão Negativa da Justiça Estadual — Cível e Criminal (disponível no site www tipb jus.br); 

e) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais — Secretaria de Segurança Pública/Casa da Cidadania/Central de Polícia 
(Geisel); 

f) Declaração de não-beneficiário do seguro-desemprego; 

id locefi gdak 18.4. Obed: à ordem de ção, os serão a exames médicos admissionais que 
avaliarão sua capacidade física e mental para o desempenho das tarefas pertinentes ao cargo/função a que concorrem 

18.5. Da apresentação dos Exames de Saúde, como um dos requisitos para investidura nos Cargos do Concurso: 
18.6. O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no Cargo se atender às seguintes 
exigências na data da nomeação e posse: 
18.6.1. Possuir aptidão física e pleno gozo da saúde mental necessários ao exercício das atribuições do cargo, e 
apresentar os seguintes exames de saúde: 
18.6.1.1 Hemograma Completo com Plaquetas, 
18.6.1.2. Coagulograma completo com Tempo de Tromboplastina; 
18.6.1.3. Ureia; 
18.6.1.4. Creatinina; 
18.6.1.5. AST; 

18.6.1.6. Glicemia de Jejum: 
18.6.1.7. Sumário de Urina; 
18.6.1.8. Raio X do Tórax em PA e Perfil com Laudo; 
18.6.1.9. Sorologia para Doença de Chagas; 
18.6.1.10. VDRL; 

18.6.1.11. Eletrocardiograma com Laudo; 
18.6.1.12. Eletroencefalograma com Laudo; 
18.6.1.13. Laudo de Sanidade Mental emitido por um Psiquiatra; 
18.6.1.14. Laudo Oftalmológico com Acuidade Visual, Fundo de Olho, Biomicroscopia, Senso Cromático e Tonometria; 
18.6.1.15. Audiometria com Laudo; 
18.6.1.16. Laringoscopia com Laudo; 
18.6.1.17. ALT, 
18.6.1.18. Ácido Úrico; 
Exame Toxicológico Atualizado (Apenas para os Cargos da Guarda Metropolitana), em conformidade com o itei 
12.3. “o” do Edital de Retificação nº 004/2020; 
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18.7. Não serão aceitos, no ato da nomeação, protocolos ou fotocópias sem o acompanhamento dos documento: 
originais exigidos 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

  

ESET 

  

CABEDELO 

Art. 3º. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante no ITEM 

241., ITEM 3.1, e SUBITENS, ITEM 18 e SUBITENS do Edital do Concurso Público nº 001/2020 e 004/2020, acarretará 
em não cumprimento da exigência editalícia. 

Art. 4º. O candidato que por qualquer motivo não apresentar os documentos para analise e consequentemente, POSSE, 
no período de 17 de janeiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2022, perderá o direito a vaga e será convocado outro 
candidato aprovado, respeitada a ordem de classificação 

Art. 6º. Em caso de desistência, renúncia ou não comparecimento por parte de qualquer dos candidatos ou ausência de 
qualquer exigência do ITEM 2.1., ITEM 3.1. e SUBITENS, ITEM 18 e SUBITENS para a posse, inclusive o candidato 

inapto no exame médico, perderá direito à vaga e será convocado outro candidato aprovado, respeitada a ordem de 
classificação. 

Art. 6º. A apresentação dos documentos será realizada de acordo com protocolos de segurança sanitária e 

conforme CRONOGRAMA em anexo. 

Art. 7º. Todos os documentos apresentados pelos candidatos serão analisados de acordo com as exigências dos itens 
editalícios 2.1., 3.1. é SUBITENS, 18 e SUBITENS, pela equipe da Secretaria de Administração Municipal de Cabedelo e 

validada para ATO DE POSSE, através de parecer jurídico. 

  

Art. 8º. Fica CONVOCADO para NOMEAÇÃO e POSSE no(s) respectivo(s) cargo(s), o(s) candidato(s) aprovado(s) no 
Concurso Público de Provas e Títulos Edital nº 001/2020 e Edital de Retificação 004/2020 e que apresentaram 
documentos de acordo com as exigências estabelecidas no ITEM 2.1., ITEM 3.1. e SUBITENS, ITEM 18 e SUBITENS, e 
tempo hábil. O Ato de Nomeação e Posse, acontecerá de forma presencial, no dia 03 de março de 2022, às 15:00, na 
Fortaleza de Santa Catarina, localizada à Rua Francisco Serafim, Praia - Ponta de Matos, Cabedelo 

Art. 9º. À assinatura do livro de posse e recebimento das portarias, será realizada durante o Ato de Nomeação e Posse 

citado no Art. 8º deste Edital, bem como, nos dias 04 e 07 de março de 2022, no período das 08:00 às 13:00, na 
ia Municipal de Admini: ão da Prefeitura M | de Cabedelo, localizada à Rua Ernani Siqueira, nº 

134 - Jardim Brasilia - Cabedelo, para os candidatos ausente na cerimônia 

  

10. DA MATRÍCULA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA OS 

CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

10.1. Será disponibilizado posteriormente a data para preenchimento de formulário de matricula e início do CURSO DE 
FORMAÇÃO para Agente Comuni De Saúde. 

  

Art. 11. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, publique-se o presente Edital no site do Prefeitura é 
Cabedelo — www.cabedelo pb.gov.br, no site da Empresa organizadora — www .educapb. com.br, no Semanário Oficial do, 

pio de Cabedelo e no Diário Oficial do Estado da Paraiba.      

Prefeito Constitucional do Município de Cabedelo/PB 

Vitor Hugo Peixoto Castelliano 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO I 

CABEDELO 
    

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ATIVIDADE PERÍODO 

INCLUSIVA + 

CABEDELO — MASCULINO — AMPLA 
CONCORRENCIA 

GUARDA METROPOLITANA DE | APRESENTAÇÃO DE | 17/01/2022 à 18/02/2022 Bas1h 
CABEDELO - FEMININO - AMPLA | DOCUMENTOS 
CONCORRÊNCIA 
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Página 23 

ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO II 

CABEDELO 
TERNO MUNI     AL 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, NOMEAÇÃO E 
POSSE, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

CUIDADOR DA EDUCACAO INCLUSIVA 
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  

  
  
  
  
  
  

INSCRIÇÃO NOME DATANASC. [ic a Ea Ni o e CLAS. | STATUS 

4009821. | JOSE JAILSON DE FARIAS JUNIOR 13/06/1991 | 34720265SP PB | 30 | 4 4 56 s4 1 | APROVADO 

4031573 | ROSANI DASILVA BARBOSA DESOUZA | 26/04/1989 | 3196424 SSDS PB | 30 1 3 s2 86 2 | APROVADO 

4012550 | ELICLEIDE PEREIRA LIMA. 14/11/1983 | 2663352 SSDS PB | 27 5 4 50 86 3 | APROVADO 

4007415. | DANIELY STEFANIA COSTA RAMOS 22/11/1989 | 3170647 SSDS PB | 24 | 4 3 sa 85 4 | APROVADO 

4025498 | EMANUEL REIS GONCALVES 29/06/1991 |33826835SPPB | 27 | 4 2 s2 85 5 | APROVADO 

4032040 | ANA CAROLINA FERREIRA SANTOS 18/07/1993 | 3780873 SSDS PB | 24 2 4 sa 84 6 | APROVADO 

AQIS2OR | CAROLAINE MARINHO DA SILVA 17/05/1908 | 411004 SSDS PB | 30 3 1 so 4 7 | APROVADO 

4019591 | TATIANA MARIA BANDEIRA DE MORAIS | 04/07/1996 | 2900125SSP PB | 30 2 3 | 48 83 8 | aprovago 

4007629 | JADIEL BANDEIRA DOS SANTOS 05/05/1906 | 3953995 SP PB | 30 3 2/48 s 9 | APROVAÇ 

4012898 | SCHIRGHLANDER ARAUJO NASCIENTO 17/10/1997 | 3388313SSDSPB | 30 | 4 1/48 8 10 | APROVADO 

4029161 | TANMERA DA SILVA MARTINS 23/01/1984 pasnasa oi 30 3 a | 4 8 a | aprovabs 

4008717. | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA 01/08/1093 | 3430623 SSDS PB | 27 5 5 | 46 8 2 APROVARO 

4020907 | IVANILSA MARIA DE SOUSA FRANCA. 24/07/1975 | 1704038 5SP PB | 30 2 º 50 s 13 | APROVAR 

4016095 | ANDREANNE CAVALCANTE DEARAUIO | 15/02/1992 | 4521005 SSDS PB | 27 2 3 50 s 14 | APROVAR 

4005072. | LUCIANA FERREIRA DE LIMA. 07/05/1974 note SP | o | 4 3 | 48 s2 15 | APROVAR 

4024956 | ALINE DE JESUS DA SILVA RIBEIRO 10/06/1989 | 3258452 5SP PB | 27 2 º s2 a 16 | APROVA 

4014505 | ALUSKA NASCIMENTO SILVA. 30/08/1994 | 3892557 SSPB PB | 24 2 3 s2 a 17 | APROVAR 

4092059 | ALCIONE APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA | 15/11/1983 | 3685/655SP PB | 24 2 5 50 8 18 | APROVAR 

4000202. | VIVIANE DOS SANTOS SOUSA 21/04/1986 |4382392SSDSPB | 27 | 4 2/48 8 19 | APROVAR 

4025811. | NATHALIA LUNA DE ASSIS 13/10/1999 |4287535SSPPB | 30 | 4 3 | 4 8 20 | APROVAR 

4000329 | JADIELY FERREIRA CARDOSO 09/01/1997 | 4170030 SSDS PB | 27 3 2/48 so zm | aProvago 

4025254 | PRISCILA AQUILA COSTA DE SOUZA 31/07/1902 | 3490806 SSP PB | 27 3 a | 46 so » | APROVAR BARBOSA, 

4013070. | VICTOR VINICIUS BEZERRA GUEDES 28/03/1989 aacaTasa SP || 4 3 | 46 so 23 | APROVAR 

4034636 | CARLA MARIA SALES DOS SANTOS 03/02/1981 CoPoLIBGBIA 3 | 4 2/4 so 24 | aPROAÉ 

4011955. | PRISCILLA HELEN MEDEIROS DETMERING | 05/11/1986 | 6637616SOSPE | 4 2 1 s2 79 » apro 

4004050 | EDUARDA COSTA DA SILVEIRA 18/11/1990 | 3196518 5SPPD | 24 1 4 so 79 2 ancbo 

4019545. | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DE LIMA | 03/01/1994 | 36465815SPPB | 27 | 4 o | 48 79 27 | arroba 

4025215 | MARIA BATISTA LOPES GODINHO 20/01/1963 | 7392325SPDF | 27 3 3 | 46 79 28 | aprovad 

4011769 | WALDIRVICTOR DE BARROS 09/06/1978 | 1877903 SSDS PB | 24 1 3 so 78 29 | aPRORAÇ 

4020718 | THAIS SOUZA BEZERRA 24/06/1984 | 36999295SDS PB | 24 | 4 2/48 78 3 | APrROgNç 

4000207. | JAQUELINE COSTA DE SOUZA 30/05/1982 | 3935382 5SP PB | 27 2 3 | 46 78 31 | apro 

4017257 | LAYSE FERREIRA DA SILVA COSTA 29/06/1989 | 35453315SP PB | 27 3 2 | 46 78 32 | aPROy                             
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4031384 | ANA CRISTINA SIMOES DOS SANTOS 05/10/1982 |2526594SSPPB | 27 | 4 1 4 78 33 | APROVADO 

4027450 | GEORGIA MENESES DUARTE 19/02/1993 | 3693555 SSDS PB | 27 2 5 mM 78 3 | APROVADO 

4017532 | JANNAYNA AZEVEDO DE LIRA 02/06/1982 ae DUO S ly |a 3 a 78 35 | APROVADO 

4025404 | KARLA RENATA DORNELAS MEDEIROS 02/08/1985 |2875790SSDSPB| 27 | 4 3 a 78 36 | APROVADO 

4030883. | GESSICA ALVES MILAM 20/09/1992 | 36800015SPPB | 30 2 4 a 78 37 | APROVADO 

AQ0NKT3 | DARIO XAVIER DE LIMA JUNIOR 09/05/1984 [25194 sspeB | 21 | 4 5 a mB 38 | APROVADO 

4027631. | LUIZ TAVARES DASILVA NETO 03/10/1975 | 2444154SSPPB | 27 2 2 a 7 39 | APROVADO 

4003115 | DAHIANE DOS SANTOS DE SOUZA REIS | 17/08/1988 era 27 3 3 a 7” “0 | APROVADO 

4008799 | CLECIA RODRIGUES DA SILVA ROCHA. 20/12/1980 | 2276798SSDS PB | 30 2 3 a 7 41 | APROVADO 

4024544 | SANVATELES BARBOSA 16/09/1982 o o ao | 4 3 a 7” “2 | APROVADO 

4018786 | KESIA CRISTIANE CANUTO MACEDO 17/09/1995 | 3104782 SSDS PB | 24 1 3 as 75 43 | APROVADO 

4035270. | ANDREIA KARLA MELO RUMAO CHAVES | 27/03/1991 | 3437915 SSDS PB | 24 3 a % 1 24 | APROVADO 

4000533 | ALINE KELLY MARTINS 08/08/1985 | 3090851 SSPPB | 27 2 3 a 75 45 | APROVADO   
4010089 | MIRIAN BARBOSA DE FREITAS 18/09/1983 | 2731718SSPPB | 27 3 2 a 75 46 | APROVAÉ 

02/02/1995 | 3466865 SSPPD | 27 | 4 1 4 75 at | aprOVAÉ 

4025646 | WILLIAN MAURICIO DE MELO AZEVEDO | 03/02/1991 |347950355P PB | 30 1 3 a 75 48 | APROVA 

  
4032755 | DIANA BATISTA OLIVEIRA DE LIMA.   

    
    
  

4033571 | MARIA LUIZA DE FRANCA MORAIS 18/06/1982 | 26846/7SSPPB | 30 2 2 a '» as | APROVA 
THALITA REGINA ALBUQUERQUE DE 5/05 o, . 4023811 | O vela 05/05/1994 | 3762878 SSDS PB | 30 2 2 a 75 50 | APROVADO 

4019261. | CINTYAMIKAELA DA SILVA ARAUJO 16/09/1983 | 2675512SSDSPB| 27 | 4 3 a 75 51 | APROVA   
4011847 | MONICA DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 02/06/1988 |3223215SPPB | 27 | 4 3 a 75 s2 | APROVAR 

4141783 SSP-PR 
  
  
  
  
  

4017100 | GEOVANNA DE SOUSA CHAVES 26/02/1997 | pp 2 3 1 so 75 53 | APROVAR 

4028581 | ANDRESSA ALVES DASILVA 13/11/1991 | 8286291SDSPE | 24 2 3 6 75 54 | APROV 

4009492 | ALEXIA LOPES DE SOUZA 30/03/1998 a ie SOS | 24 2 3 4 75 55 | APROVAR 

4025548 | JOHANNES PESSOA DE SDUZA NEVES 14/04/1999 | 377/0B80SSP PB | 27 2 2 a 15 56 | apROvAlD 

4009824 | ALINE SOARES VITORIANO 25/10/1989 Bo o8 SSP/PB | ag 3 º a 75 57 | APROVAR   
4004172. | JANNELENE DE AZEVEDO CARDOSO 28/01/1981 | 3067436 SSDS PB | 27 3 3 a 75 58 | APROVAD 

ZATOIRT SSDS PR 
  
  
  
  
  
  
  
  

4003267 | AMANDA MARIA NEVES 30/12/1985 PE 21 3 3 a 1» 59 APROVAR 

4010028 | LUDMILA SILVA ARAGAO DE ALMEIDA 05/11/1991 eos ssprB 27 3 3 a 75 60 APROVAG 

4023454 | GILIENE COSTA DA SILVA MONTEIRO 04/07/1989 | 3271522 5SP PB 30 3 2 a 75 6 APROMAD) 

4025109 | CAMIYLLA DA SILVA SANTOS 23/05/1996 | 3457566 SSDS PB | 30 4 1 a 75 62 APROS ar 

4031453 | SAULOTASSO DE MENEZES 12/06/1988 | 2648468 SSP RN 27 5 3 40 75 63 APROALY 

4001160 | ELIS RENATA DA SILVA LIMA 06/08/1992 | 3159089 SsP PB 21 2 3 18 7 A APROÍN) 

corso [fo ae DOSSaNTOs cavicannDe | oommpom |sasrmososoe | 24 [0 [a [a | 1a | os | aeb 
4018633 | DEBORA CARDOSO DE JESUS LIMA 11/07/1985 eo ssprB 24 2 2 46 74 66 apROg   
4013154 | WERLANIA MARQUES DE ARAUJO 05/08/1985 | 3062186SSPPB | 24 2 2 46 74 67 | APROVA 

06/12/1982 |2657248SSPPB | 24 3 1 4 74 68 | APROGAE 

03/05/1983 | 6784979SDSPE | 27 1 2 a 74 69 | apROSAg 

25/02/1993 | 3237724 SSP PB | 24 2 4 mM 7 70 | APROS 

  
4028382 | ELINEIDE VIEIRA GUEDES   4031964 | ERIVALDO ALBINO DOS SANTOS                           4008124 | MARY JESSICA FELIPE DOS SANTOS     rat
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4021675. | ALENE GOMES SOUZA 12/08/1985 |29744235SP PB | 30 | 1 1/2 74 71 | APROVADO 

4001205 | DAYANE KATARINNE DE ANDRADE LIMA | 19/02/1988 | 7198112SOSPE | 27 | 3 2/8 74 72 | APROVADO 

4020662. | ALICE SOARES DA SILVA 07/01/1989 |3175612SSDSPR| 27 | 3 2/2 74 73 | APROVADO 

4025236 | ANGELICA DE SOUSA GONCALVES 13/11/1991 |35762665SP PD | 27 | 3 2/2 74 74 | APROVADO 

4024023 | KEDNA FABIANA DA COSTA MOURA 23/03/1977 | 2096506 SSP PB | 30 | 3 1/9 74 75 | APROVADO 

4006241 | JOYCE KAROLINE DA SILVA GRANGEIRO | 05/01/1996 |4021095SsP PB | 30 | 2 “| 3 74 76 | APROVADO 

4008351 DORES ADA DEMEDEIROS 18/08/1995 | 3991718SSDSPB | 30 | 3 3138 74 77 | APROVADO 

4001646 | PAMELA MARIA DOS SANTOS ALVES 231031998 | ROPS2ISSSPPB | o | q 214% Rn 78 | APROVADO 

000098 | POLIANA DE OLIVEIRA SILVA 15/04/1993 | 33697895SDSPB | 27 | O 2/4 7 78 | APROVADO 

4029371. | ISRAEL DOS SANTOS SILVA 08/08/1991 | 3457238 SSPBPB | 24 | 3 2/4 Rn 80 | APROVADO 

4021998 MT O BANDEIRA SOUSA DOS 19/10/1992 | 36908095SDS PB | 27 | 1 3/2 rn 81 | APROVADO 

4017938 | TALITA DA SILVA NASCIMENTO 28/04/1990 Sebo E" 7|2 2/8 Rn 82 | APROVADO 

4021181. | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | 17/07/1989 |3300M05SPPD | 27 | 3 3/9 n 83 | APROVADO 

4019334 | TAIANE DE SOUSASILVA O7/1)/1990 | 3501642 SSDSPB | 27 | 3 3/9 a 8 | aPROVADD 

4015425 | JOYCE CAROLINE DE BRITO LIMA 03/01/1989 mer SPRE | so | 2 3/3 Rn 8 aprovado 

4031256 | RODRIGO LOURENCO GALDINO 07/04/1997 | 3990490 SSDS PB | 30 | 4 3 | 3 Rn s APROVAgO 

4016446 O RODRIGUES HOLANDA DE 29/09/1991 |3249147SSP PB | 18 | 1 1/3 n 87 | APROVAD 

4027216 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA 28/09/1981 |25830525SP PB | 21 | 2 1/8 n 88 | APROVA! 

4010633 | ERIKA DE FRANCA MORAIS 21/05/1985 | 2805926SSP PB | 24 | 2 0 | 4 n 88 | APROVAÍ 

4021738 | MARIA JESSIKA VIEIRA DASILVA 26/02/1991 |3435336SSP PB | 24 | 1 3 |M n 90 | APROVAI 

4015338 | GABRIELLE MARQUES DE OLIVEIRA 24/08/1998 nr SMB | [a 3/4 n 91 | APROVAI 

4011597. | RITA DE CASSIA LIMA ALBUQUERQUE 24/09/1991 | 34810335SP PB | 27 | 1 2/8 n 92 | APROVA! 

4022542. | VIVIANE GONCALVES DE MENEZES 03/06/1975 |16672018SPPR | 27 | 3 o | 92 n 3 | APROVAI 

4005118 | SIMONE GOMES DE MELO 01/09/1982 |27749635SP PD | 24 | 3 3/2 7 94 | APROVAI 

CUIDADOR DA EDUCACAO INCLUSIVA * ê 

é 
INSCRIÇÃO NOME DATA NASC, RG Ee a Re oa Ea CIAS. | STATUI 

028711. | FILIPI AUGUSTO EATINGA SIMOES 19/09/1987 | 3313977 SSPPBPB | 27 3 2 48 | 80 1 | APROV 

4026834 | CARMEM LAURA DUARTE CARVALHO | 04/07/1991 | 3422709 5SP PB u 2 5 4 | 7 2 | aPROMAÍ 

4034966 | ADAILTON GOMES DOS SANTOS 28/08/1981 | 2873561 SDS PR | 24 3 1 mp mn APRORAI 

4026883 | ZILZETTE NUNES DA SILVA 23/12/1983 | 2819894 55P PB 27 4 3 3” | 68 4 | APR ga 

4015806 | RENATA COSTA DE BARROS 12/12/1995 | 3843764 5SDS PB | 21 1 2 9 | 64 5 | aPROVAL 

020398 | PATRICIA FREIRE SANTA ROSA 08/01/1980 | 2370764 55P PB 2 1 2 3 | 63 6 | aPROSA 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 5 
= 

INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO | DOCUMENTO Nora NOTA Naa NOTA nom as. sr 

4013679 RopaicO OLINEIRA DOS SANTOS 17/05/73 4013679 79 . 4 s 1 | aPROfA 

& 
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BIBLIOTECARIO 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. NOTAL e as E Ae CIAS. | STATUS 

4023587 | ALDAIR DOS SANTOS TEXEIRA34160379 | 34166379 22/02/1990 . . APROVADO 
ss 76 1 gm la 

INTERPRETE DE LIBRAS 

E NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA INSCRIÇÃO NOME DATA NASC. R6 q a E a | pnaL | LAS. | STAUTUS 

4015713 | HEITOR LUIGI LIRA DINIZ 26/08/1904 | 3461884 SSDS-PR | 76 | 95 , “jam 1 | APROVADO 

4023490 | EDNALVA DE SOUZA CASADO 28/02/1972 | 1578113SSDSPB | 75 | 90 , * | 165 | 2 | APROVADO MAURICIO 

TECNICO EM AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 

— NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | INSCRIÇÃO | NOME | DATA NASC. | RG | a É FINAL | CAS. | STATUS, 

| 4032958 | ARTHUR FREITAS FONSECA I 29/09/1992 I 3020266 55P PB I 27 4 I 3 6 | 94 1 | APROVAR | 

ê 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - OCEANIA d 

INSCRIÇÃO | NOME | DATA NASC. [ RG | NOTAL | NOTAZ | NOTAS [ NOTAS | NOTA FINAL | CLAS. | STATUS É | 
MAURILO BEZERRA MARQUES 4 | 3982100 5SP “015953 E RUQUERQUE | 10/02/1997 | po | 18 | 4 | 4 | »% | s2 | 5 | cuassiricaDE | 

+ 
e 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - JARDINS e 
o E 

E NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA E INSCRIÇÃO NOME DATA NASC. | RG mM E E a | nai | GAS STATUS É 

4011717 | IALISSON DA SILVA ARAUIO 01/09/1996 Fa PeMG | 20 | 53 3 CLASSIFICA 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - JARDIM MANGUINHOS 

INSCRIÇÃO | NOME | DATA NASC. | RG | O ha be Ea CLAS. | TATUÍ 

4010931 | FABIO FEITOSA PACHECO | 20/06/1977 | 80791 SSP PE | 2a | 3 | 4 | 20 | 51 4 | CLASSIFICADO | 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE —INTERMARES 

NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA INSCRIÇÃO | NOME | DATA NASC. | Rg | q E E é | rn CAS | srámd | 

4024965. | ALINNY DANTAS AVELINO | 02/05/1991 | 3246666 SSP PR | 30 | 4 | 4 | 2 [ o 

AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 

NOTA [NOTA [NOTA [NOTA [NOTA INSCRIÇÃO | NOME DATANASC. | RG E a E ã FinaL | LAS. 

ALEXANDRE MARCOS DE 4002326 | OLANDA RAMOS JUNIOR 03/10/1998 | 3868168SSDSPB [27 |4 2 a ló |2 

4003738 PN ELES ARAUIO | royosp1s90 | 27m0995seriPi |24  |3 1 30 [64 |3 CLASSIFICA 

4009317 DA DA FONSECA 15/07/1685 | 2006795 SSPPB |  |2 1 a | |4 CLASSIFICA                         
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PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA | 

E NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA INSCRIÇÃO CANDIDATOS nao DOC H 5 a [rima | TAS. | STATUS 

3435335 S5DS-PB o x 4000515 | MARIA HOSILANI RODRIGUES DE ASSIS | q3,09 004 | PA 7 6s | 105 | ciassiricaDO 

4013125 | RITADECASSIA ALVES DE FRANCA 24/07/1968 | 1234760 SSPPBPB | 68 , 1 * | 69 | 106 | CLASSIFICADO 

4013169 | PATRICIA MARA DE SOUSA 20/11/1976 | 13648001 5SP MG | 69 , * * | 69 | 107 | ciassiricaDo 
ALEXSANDRA ALEXANDRE DO 4 . . 4028632 | MascIMENTO 27/08/1089 | 2684005 55P PB e 69 | 108 | CLASSIFICADO 

4001182 | KALINE OLIVEIRA LABAS 21/07/1589 | 3337824 58P PB es , , * | 69 | 109 | CIASSIFICADO 

4030151 | ANA CLAUDIA DE LIMA ARAUJO 1br10199n | 3652156 55P PD es , * * | 69 | 110 | CLASSIFICADO 
MARIA DA CONCEICAO CLEMENTINO x Y . 4030566 | SILVA 14/02/1094 | 3789379 SSDS Pe es 69 | 11 | crassiricado 

4003841 | KLENIA DE SOUSA BERTO DASILVA | 05/02/1086 | 2915018 55P PB 6 * | a5 | * | 685 | 112 | CLASSIFICADO 
GILDENE MAYARA MENEZES DE . - 4017853 | ypELES 08/01/1092 | 3450203 ssP PB es 5 685 | 113 | CLASSIFICADO 

4004580 | ADRIANA MARINHO DASILVA osms7 | 09270082 5sP SP | 66 * |2s | * | 685 | 114 |cssircapo 

4010774 | FABIOLA REMELLY PEREIRA DASIIVA | 39/09/1683 | 2669255 55P PB E * [25 | * | 685 | 15 |cssincido 
LAYANE GONCALVES MOREIRA DE = 4010870 333007 55P PB [o * | 45 | * | 685 | 116 | CLASsIFICADO 19/02/1991 2 

4009870 | LEILANE VALERIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 95/09/1980 | 2208770 5SP PB. e , 4 » | 68 | 117 aassiacêpo 

4007448 | VANESSA SHEILA RAMOS DE ASSIS 03/07/1981 | 2270959 5sP PB o , 4 * | 68 | 18 | ciassincipo 

4009334 | RAFAFLA FERNANDES 17/08/1989 | 4000994 55P PA e , 4 » [68 | 119 | cassincido 

4028697. | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE 08/11/1095 | 3794559 55P PO e , 3 * | 68 | 120 | CiAssinciDo 

4009308 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA | 98/01/1078 | 1813464 55P PB 66 , 2 * | 68 | 121 | CIASSIFICADO 

4029600 | ROSALBA XAVIER CRISPIM DE OLIVEIRA | 17/08/1969 | 1049486 5SP DF es , , » | 68 | 12 | aassincho 

4003366 | EDNA RIBEIRO SILVA VITAL 10/04/1670 | 1327602 55P PB es , * * | 68 | 123 | cassincibo 
MICHELLE NUNES DOS SANTOS x Y . O | ARANTES os/09/1076 | 1820455 55P PB es es | 124 | ciassiricipo 

LORENA MARIA FERREIRA DO x . . 4030587 | MascIMENTO 28/12/1089 | 318757255PPDPD | 66 68 | 125 | ciassiricêbo 

4024075 | JOSIANE TARGINO DA SILVA 15/09/1891 | 3577131 5P/PB PB | 8 , , * | 68 | 126 | aassiricho 

4023058 | YONE PINTO DE MEDEIROS 23/12/1993 | 3415661 SDS PE E , * * | 68 | 127 | cassincábo 

4024642 | VICTORIA BEATRIZ COSTA PINTO 15/06/1999 | 308182 SSPAM | 68 , , * | 68 | 128 | CLASSIFICADO 

4003664 | POLIANA VELEZ BARBOSA 23/07p1989 | 3175010 58P Pê es * |45 | * | 675 | 129 | cassircápo 

4015152. | WIVIANE ALVES DIAS 20/02/1683 | 6375212 5D PE sa *» [as | * | 675 | 130 | CAsspcãDO 

4029267 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA 04/11/1989 | 2475919 SSD-PB PB | Es *»|25)* [6715/18 aussi o 
o AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA x , a É 4006708 | eRNANDES 08/0478 | 1994587 5sP PB es 4 7 | 132 assificiDo 

4022466 | EDUARDA LIRA AMORIM 08/12/1089 | 2687231 55P PB es , 4 * | 67 | 13 | aassificapo 
2981004 SDS/PB x . - o 4012377 | | EDILENE GOMES DOS SANTOS 241051086 | Pê e 4 87 | 13 | aasstácãoo 

4014870 | HOZANA SOARES MACENA 09/10/1987 | 3204594 5sP PB es , 4 * [67 [135 cuassiõo o 
MAXWILUIAM DOMINGUES DA SILVA x , E 4000170 | ima 07/04/1694 | 3653786 55P PB 63 4 67 | 136 | ciassifichbo 

4015758 | MICHELE ALMEIDA DE SOUZA 17/10/1978 | 1071531303 5SPRS | 64 , 3 * | 67 | 137 | cassiiciho 

4012748 | IBRAHIM MEDEIROS DE LIMA JUNIOR | 25/09/1981 | 1804822 55P RN “a , 3 * | 67 | 138 | CASSIACADO 

4005102 | RUTH SUENIA DE LIMA PEDROSA 10/0/1892 | 3688743 5505 PO] a , 3 » | 67 | 1239 | cassiicado 
s 
o s <i 
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4020209 | GALDENIA CAVALCANTE DE ARAUJO | 997051981 4174134 SSP PB c6 . 1 , 67 | 140 | CLASSIFICADO 

4015262 | ANA FLAVIA FLORENTINO FREITAS orrospes 278MTASSPPRPB | 66 , 1 ” 67 | 18 | ciassiFiCADO 

4005477 | NEY ARALIO ROCHA 05/12/1963 796912049 5SP SP | 67 , ” ” 67 | 142 | CLASSIFICADO 

4029201. | CHILUVIA MARIA DA CRUZ LIMA. 12/01/1968 3291188 5SP PB b7 . , . b7 | 143 | CLASSIFICADO 

4022421 | MARCIA FERNANDA SALES DOS ANJOS | 94/02/1988 3331359 55P PB b7 . , . b7 | 14 | CLASSIFICADO 

4032010 | WILIANA DA SILVA SOUSA 17/05/1962 3724330 5SDS PB 57 . , . 57 | 145 | CLASSIFICADO 

4030643. | ADRIANA MENDES PEREIRA DA SILVA | 03/09/1962 8606258 SDS PE 7 , . . 57 | 146 | CLASSIFICADO 

4014151 | CAROLINA SIVA MENEZES 17/06/1003 3833989 55P PB 7 * “ , 67 | 147 | CLASSIFICADO 

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | * 

= NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA INSCRIÇÃO CANDIDATOS RS DOC. A 5 á a | rn | CAS STATUS 

4008595 | MILLENE RAMOS FERREIRA. 24/06/1981 | 2661099 SSPPE PB | 55 * 3 58 | 12 CLASSIFICADO 

4005709 | NIEDJA BARBOSA SILVA 12/07/1983 | 2820589 5SP PB sa , 4 , 57 | 12 CLASSIFICADO 

4015792. | ANA CARLA PAULINO DA SILVA 12/09/1987 | 3105356 55P PB 57 * * * 57 | mM cusstego 
& 321430839 SSP-SP . . 4007849 | VALERIA GOMES DE QUEIROZ 157081684 | é 52 4 56 | 15 ciassricido 

4 
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA Il - PORTUGUES g 

õ 
E NOTA | NOTA A | NOTA | NOTA 5 | INSCRIÇÃO | CANDIDATOS | Asa | DOC, a | a | E | ã | FINAL | SLAS. STATUS | 

| 4028204 | REBECCA LUIZA DE FIGUEIREDO LOBO | or/05 1892 [gasssa ssp PR | 75 [ , | 1 | * | 76 | 2 cussacãão 

o 
o 

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA INGLÊS E 
E 

NOTA TA | NOTA | NOTA | NOTA E 
| INSCRIÇÃO | CANDIDATOS | E | DOC | o | E | E | z | nar | CAS. STATUS | 

| 4019595 E ALVES DE LIMA | 18/03/1992 |peso1o8 SSDS PB | n | , | : , | 2 | 2º cussacdo 

GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO - MASCULINO — AMPLA CONCORRÊNCIA Ê 

[ INSCRIÇÃO | NOME | DATA NASC. | RG | NOTA FINAL | CLAS. STATUS B | 
GLEVDSON LVNEKER NEVES s | ALMAS | A SEIRO | o7/11/1988 | esssoss SDS PE | so | 2 | CLASSIFICADO s | 

8 
GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO — FEMININO — AMPLA CONCORRÊNCIA 2 

| INSCRIÇÃO | NOME | DATA NASC. | RG | NOTA FINAL | CLAS. STATUS d | 
7 

| AOIGASA ESSA | o7/11/1988 E SDS PE | sa | 10 CLASSIFICADO 5 |   
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