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PARANA

CoNTRATO DE PRESTA9AO DE SERV|9OS
FINANGETROS E OUTRAS AVEN9AS, N.o

OO3/2016-SEFA, QUE ENTRE SI CELEBRAM
o EsrADo Do PARANA e o BANco Do
BRASIL S.A., PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

O ESTADO plnAnA, pessoa juridica de direito priblico interno, com sede
na d Avenida Cdndido de Abreu, s/no, Praga Nossa Senhora de Salete - Paldcio
lguagu, Cu (PR) inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica do
Minist6rio da Fazenda sob o n.o 76.416.890/0001-89, neste ato representado
pelo Exmo. . Governador Carlos Alberto Richa, brasileiro, casado, inscrito no
CPF sob o n. 541.917.509-68 e portador do RG n.o 1.807.391-6, expedido pela

os Secretdrios de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Machado
ro, casado, inscrito no CPF sob o n.o 266.821.251-00 e portador

SSP/PR. e
Costa, brasil
do RG n.o 954, expedido pela SSPiDF, e da Administragdo e Previd6ncia,
Reinhold nes, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.o 002.070.981-
15e do RG n.o 344.834-7, expedido pela SSP/PR, doravante

GOVENNO DO ESTADO

denominado
de economia

descritos

pag gerada pelo ESTADO,
todos os atuais e

dos cr6ditos
langados em

SECRETARIA DE ESTADO DA FMENDA

STADO, e do outro lado o BANCO DO BRASIL S/A., sociedade

NTRATO tem por objeto a prestagio, pelo BANGO, dos servigos
o, ao ESTADO:

EM TER DE EXCLUSIVIDADE:

Centrali e processamento

Bloco "C", E
Juridica do

mista, com sede na Capital Federal, Setor Banc6rio Sul, Quadra l,
ificio Sede lll,24o andar, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa

nist6rio da Fazenda sob o n.o 00.000.000/0001-91. neste ato
represe pelo seu Superintendente Estadual de Varejo e Governo, Neirim
Goulart Dua , brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.o 523.090.106-34 e
portador do G n.o M-2766611, expedido pela SSP/MG, doravante denominado

am o presente Contrato de Prestagdo de Servigos Bancdrios,BANCO, fi
doravante nas GONTRATO sujeitando-se o ESTADO e o BANCO As normas
disciplinares
15.608/2007

Lei Federal n.o 8.666/93 e suas alterag6es, Lei Estadual n.o

suas alteragOes, e legislagio aplicdvel, mediante as clAusulas e
condigOes

CLAUSULA RIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO

O presente

t.

a) provenientes da folha de
contas abertas no BANCO.

ativos (estatutSrios,abrang futuros se
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

, comissionados) e estagierios da Administragio Direta e
entidad da Administragio Indireta (Autarquias, Fundag6es e Empresas
Depen do Tesouro Estadual) listadas no ANEXO XlX, denominados,
dorava , para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida
da efe
il;

o de d6bito na conta corrente do ESTADO. na forma do ANEXO

b) Central
contas
0nico),
contratua
conven

c) Central
relativa
bem

Fundos
Indireta

governos l, estaduais ou municipais, excetuando-se os casos em que
haja p legal para manutengfio e movimentagdo desses recursos em
outras i ig6es financeiras, na forma dos ANEXOS Vl e Vll;

e processamento de todas as movimentag6es financeiras dos
ados d Administragdo Direta e ds Entidades da AdministragSo
rquias, Fundag6es e Empresas Dependentes do Tesouro

e processamento da movimentagflo financeira de todas as
. inclusive da Conta Unica do ESTADO (sistema de caixa

houver, excetuando-se os casos em que haja previsdo legal ou
para manutengSo dos recursos decorrentes de contratos ou

em outras instituig6es financeiras, na forma dos ANEXOS Vl e Vll;

e proces$amento da movimentagdo financeira do ESTADO,
recursos provenientes de transferdncias legais e constitucionais,
de conv6nios a serem assinados com qualquer org6o dos

ANEXO Vll, sem prejuizo do disposto em Decreto Estadual

Estadual) do ESTADO listados no ANEXO XlX, a qualquer titulo, exceto os
recursos
por forga

m que haja obrigatoriedade de movimentagio em outra instituigSo,
lei, na forma dos ANEXOS Vl e Vll;

e) Centra e processamento de todas as movimentag6es financeiras para
paga a credores do ESTADO, ai incluidos os fornecedores do
ESTADO
feitos pel

e quaisquer pagamentos e transferOncias de recursos financeiros
ESTADO a entes p0blicos ou privados, a qualquer tftulo. Os

paga serSo processados, exclusivamente por meio eletr6nico e via
cr6dito e conta corrente dos credores mantida no BANCO, salvo situag6es

judiciais,
de previs6es constitucionais ou legais, de determinag6es
como ds parcelas de cr6dito consignado, operacionalizados na

forma
especi

0Ap das disponibilidades financeiras do caixa do ESTADO, bem como
dos dos fundos a que alude a alinea "d" do inciso l, desta Cl6usula
Primeira, a forma do ANEXO V;

s) Disponib de informac6es
de ndimento e internet
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GOVTRNO DO ESTADO

complementarmente aos meios je disponibilizados diretamente pelo
ESTADOJ

h) Centralizageo e processamento da distribuigdo, do produto da arrecadagio
tribut6ria p demais receitas estaduais, de acordo com os ANEXOS Vlll, lX e
X;

i) Centralizfig?to dos recebimentos relativos a outras cobrangas estaduais em
favor do $STADO, mediante utilizagio dos servigos de cobranga do BANGO,
na forma 0o ANEXO Xll;

j) UtilizagdQ do Cartdo de Pagamento Governo como meio de pagamento dos
gastos a(ministrativos e operacionais do ESTADO, na forma do ANEXO Xlll;

k) Centraliz{gio dos recebimentos relativos a tributos ou rendas estaduais em
favor do ESTADO mediante utilizagio de dep6sito identificado, na forma das
disposig6bs do ANEXO Xl.

il. SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE:

a) Concess4o de cr6dito aos servidores ativos e inativos, e demais benefici6rios
aptos a cpntratar operag6es, mediante consignag5o em folha de pagamento
do ESTADO, por meio de sistema automatizado de gestdo de margem
consigndVel, na forma do ANEXO lV, sem prejuizo da observ6ncia das
normas db Decreto 847112013 e suas atualizag6es;

Recebim$nto de tributos (impostos, taxas e contribuig6es), de compet6ncia
da Secretaria da Fazenda do Estado (SEFA), tamb6m compreendidos no
ANEXO VIII;

Recebimento de multas, taxas e outras receitas de competOncia do
DETRAN/PR, tamb6m compreendidos no ANEXO X;

Disponibilizagdo de acesso ao ESTADO para a utilizagio do aplicativo
Licitag6e$ Eletr6nicas do BANCO, na forma do ANEXO XIV;

Disponibilizagdo de servigos de interc0mbio de informag6es atinentes ao
Programq de Formagio do Patrimdnio do Servidor P0blico - PASEP, por
meio ma$n6tico, na forma do ANEXO XV'

0 Disponibilizagio de servigos relativos ao pagamento dos beneficidrios do
PASEP aps servidores do ESTADO via cr6dito em Folha de Pagamento, na
forma do ANEXO XVl.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste CONTRATO abrange todos os
6rg6os da Administragio Direta e as entidades da Administragdo Indireta
Estadual (Adtarquias, Fundag6es, Fundos e as Empresas Dependentes do
Tesouro Estadual) e demais entidades, listadas no ANEXO XlAnclusive os que
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LP
,#'

b)

c)

d)

e)



.l
Ill.: .l'
I

-..)5-jni,'

.NNgI

-Eirf,

PARANI\
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PARAGRAF SEGUNDO - O ESTADO providenciarA a adesio das entidades
daAdmin Ptiblica Estadual Indireta constantes no ANEXO XlX, mediante
assinatura lo seu representante legal de Termo de Adesio, na forma do
ANEXO XVII

prejuizo de ades6es que vierem a ser acordadas entre as partes,

, neste CONTRATO e seus ANEXOS, adaptag6es, se
necessanas, atendimento de situag6es especificas, obedecida a legislagdo
em vrgor e interesses das partes.

forem
modificadas.
descritos no

outro vei

PARAGRAF
sendo que a
atendimento

PARAGRAF
instrumento

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

na vigdncia deste instrumento ou que tenham suas estruturas
fundidas ou transformadas, hip6teses em que os neg6cios
bjeto deste CONTRATO serSo preservados junto ao BANCO.

, bem como sua publicagdo na imprensa oficialdo ESTADO ou em
de comunicagio usualmente utilizado para esta finalidade, sem

TERCEIRO - O presente CONTRATO ter6 dmbito nacional.
ag€ncias e postos derede pagadora serd composta de todas as

line do BANCO, no Brasil.

QUARTO - A prestag5o dos servigos n6o previstos neste

este GONTRATO e cujo extrato estd sendo publicado no Di6rio
do do Paran6, no dia 1310712016.

observadas
poderd ser contratada preferencialmente com o BANCO,
legislagfio vigente, em termos a serem pactuados entre as partes,

mediante termo aditivo firmado ou outro meio legalmentecaso a caso
admitido,

PARAGRAF QUINTO - A exclusividade de que trata a alinea "f' do inciso I

desta cldusul fica suspensa at6 que sejam pactuados, entre as partes, a taxa
de admini e os pardmetros de rentabilidade das aplicag6es financeiras.

UNDA - DA REGULARIDADE DA TRANSA9AOGLAUSULA

A contrata da prestagdo de servigos consubstanciada no presente
objeto de dispensa de licitagio, de acordo com o disposto no art.instrumento,

24, inciso Vl
Estadualn.o

, da Lei n.o 8.666/93 e correspondente art. 34, inciso Vll da Lei
5.608/2007, conforme ProcessoAdministrativo n.o 14.1 53.488-2, a

que se vrncu
Oficialdo

CLAUSULA

Com vistas
o BANCO, e

RCEIRA - DAS OBRTGAgOES DO BANCO
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L Cumpr{r tempestiva e corretamente as condig6es deste CONTRATO, no
que concerne ao prazo e as condig6es para abertura e manutengdo de contas
dos CREDITADOS, abertas para dep6sito de saldrios, vencimentos, pensOes
judiciais, e $ubsidios devidos pelo ESTADO e para pagamentos a serem
realizados ads CREDITADOS e/ou a fornecedores, prestadores de servigos ou
credores do ESTADO;

ll. Cumprir tempestiva e corretamente as condigdes operacionais e prazos
estabelecidog nos ANEXOS deste CONTRATO:

lll. Manter sistemas operacionais e de informAtica capazes de bem
operacionaliZar os servigos contratados e fornecer ao ESTADO, prontamente, as
informagOes pecess6rias ao acompanhamento das movimentag6es financeiras
do ESTADO e outras que forem requeridas, de modo que os servigos ora
contratados {ejam prestados dentro do melhor padrdo de qualidade possivel; e

lV. Obseniar as disposig6es em vigor das Resolug6es do Conselho Monetdrio
Nacional e das Circulares do Banco Central do Brasil, relativamente A cobranga
de tarifas de saques, transfer6ncias, fornecimento de talOes de cheques e
cart6es mag46ticos dos servidores, cujo sal6rio ou provento sejam creditados
em conta no BANCO por forga deste GONTRATO, na forma da Cldusula
Primeira, inciso I alinea "a".

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o exercicio de todos os direitos e cumprimento
de todas as obrigag6es estipuladas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, o
BANGO poderA agir por si ou por terceiros contratados na forma da legislagfio
aplicAvel, ou seus sucessores, que atuardo por conta e ordem do BANGO,
observado o Par6grafo Primeiro da Cldusula D6cima Primeira, deste
CONTRATO.

PARAGRAFQ SEGUNDO - Fica designada peto BANCO a Ag€ncia Setor
P0blico Curitiba, localizada d Rua Visconde de Ndcar, 1440, 260 andar, em
Curitiba-PR, como estrutura organizacional respons6vel para realizar o
atendimento ao ESTADO, bem como articular o efetivo cumprimento das
obrigag6es a$sumidas pelo BANCO neste instrumento.

PARAGRAFQ TERCEIRO - O BANCO se compromete a indicar, por meio de
troca de oflcios, um funcion6rio para ser respons6vel e responder perante o

P6gina 5 de 14
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O ESTADO
moume

BANCO A

em regime

em careter
servidores

automatizad
o mesmo da
por ele

PARAGRAF
consignado
intercdmbio ico de
como model mrnrmo o
t6cnica na
consignado

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

anter6 no BANCO as suas disponibilidades financeiras e a sua
, de forma a permitir o bom desempenho dos servigos decorrentes

PRIMEIRO O ESTADO deverd tomar as provid€ncias
implementagdo do contido nos incisos da Cl6usula Primeira.

dae ade estabelecida no inciso I da Cldusula Primeira deste
CONTRATO

PARAGRAF
necess6rias

PARAGRAF SEGUNDO - O ESTADO se compromete a manter a adesSo do
ora96o do cr6dito consignado, junto aos servidores do ESTADO,

al, independente de quaisquer outras condig6es impostas
pelo EST O BANCO ser6 dispensado de participar de eventual licitagdo
p0blica e/ou izar qualquer tipo de aporte financeiro referente ao objeto do
presente Pa rafo.

PARAGRAF TERCEIRO - O ESTADO n6o poder6 vender, licitar ou
exclusividade, a contratagdo de concessSo de cr6dito

, inativos e pensionistas, mediante consignagdo em

negoctar,
de seus
folha de

pagamento, urante a vigGncia deste CONTRATO.

PARAGRAFQ OUARTO - O ESTADO assegura ao BANCO a isengao de taxa
de administr{gao cobrada dos agentes e instituig6es financeiras, regulada em
Decreto, ou {uaisquer outras taxas cobradas pelo ESTADO que venham a ser
instituidas p{r quaisquer outros instrumentos utilizados pela administragSo
priblica esta{ual, relativas ao Cr6dito Consignado, ressalvado os custos de
utilizagSo do Portal, acordado entre o BANCO e a empresa gestora, durante a
vig6ncia do presente CONTRATO.

PARAGRAF QUINTO - O ESTADO permitir6 ao BANCO operar de forma
todos os processos relativos ao cr6dito consignado, dispensando

de acolhimento de documentos fisicos nas operag6es
s com os servidores ativos, inativos e pensionistas.

sExTo -
ESTADO

Para a operacionalizaqlo do conv€nio de cr6dito
utilizar6 de requisitos tecnologicos minimos para
informagOes (troca eletrdnica de arquivos), adotando
padrdo Febraban - CNAB240, prevendo qualidade

com o BANCO e experiOncia nas tratativas de

CLAUSULA

sistem6tica.

P6oina 6 de l4
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

O BANCO compromete a manter, em comum acordo com o ESTADO, os
Postos de
PAE. atual

dimento Bancdrio - PAB e Postos de Atendimento Eletronico -
existentes nas instalag6es pfblicas estaduais, bem como a

ampliar esta
colocar, em

e de pontos de atendimento ao ESTADO quando este indicar e
is de seu interesse, novas 6reas d disposigio para presenga

ffsica do

PARAGRAF PRIMEIRO - O ESTADO assegura ao BANCO, durante a
CONTRATO, exclusividade de instalagSo e permandncia de

- Postos de Atendimento Banc6rio e PAE - Postos de
vig€ncia d
Ag6ncias, P
Atendimento
CONTRATO,
CONTRATO.

O ESTADO
necessdrios
fielcumpri

PARAGRAF SEGUNDO - A disponibilizagio de espagos, pelo ESTADO ao
BANGO. das
desocu
oficializadas ANEXO XVlldo CONTRATO.

PARAGRAF
180 (cento e
instituig6es

TERCEIRO - Fica estabelecido entre as partes o prazo de at6

) dias para que o ESTADO notifique e proceda a retirada das
nanceiras concorrentes, porventura existentes nas instalag6es

p0blicas uais. O BANCO proverd a estrutura de atendimento adequada nos
espagos que erem a ser desocupados.

PARAGRAF
funcion6rios

QUARTO - O ESTADO, desde j6, autoriza o acesso de

publica di , indireta, aut6rquica e fundacional, vinculadas ao CONTRATO,
para atendi
servidores.

nto e apresentagdo de produtos e servigos do BANCO aos
que previamente agendado com os responsdveis pela

admin do local.

PARAGRAF
ESTADO ao

QUINTO - O 6nus pela cessAo dos espagos fisicos cedidos pelo
CO est6 incluso no valor total do CONTRATO e ndo ensejard

a cobranca valor adicional al6m daqueles previstos na ClAusula Nona deste
CONTRATO, que trata da remuneragio do BANCO ao ESTADO.

CLAUSULA EXTA - DAS ADEQUAgOES DE STSTEMAS E PROCESSOS

Eletr6nico, nos orgios e repartig6es pfblicas vinculadas a este
inclusive as que forem criadas durante a vigdncia deste

seja em 6reas pr6prias ou por ele ocupadas.

6reas fisicas de que trata esta Cl6usula, as regras de ocupagdo e
das mesmas, assim como suas atuais localizaq6es, est6o

BANCO, a todas as depend6ncias e orgdos da administragdo

o BANGO comprometem-se, mutuamente, a fazet os ajustes
seus respectivos sistemas de processamento de dados, para o
das obrigag6es ora assumidas, com vistas a viabilizar e facilitar

,W
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" o"*.ffT"'::"r1',0"1"r:T 
,#Y,/'



";1lg';i;7:'
a::14&
.NNE5

lYrF

PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GOVTRNO DO ESTADO

controles, de modo a permitir que qualquer das partes possa, a qualquer tempo,
verificar o integralcumprimento do estabelecido neste instrumento.

CLAUSULA ETIMA- DOS AJUSTES OPERACIONAIS

As regulame futuras e demais crit6rios operacionais que se fizerem
necessdrios sistem6tica dos servigos ser5o objeto de ajustes entre as partes,
inclusive q ao prazo para sua realizagdo, para que o GONTRATO nio
venha a solugio de continuidade, mediante celebragio de Termo Aditivo.

CLAUSULA |TAVA - DA REMUNERA9AO AO BANCO PELOS SERV|9OS
PREST

Nenhuma im ncia serS devida pelo ESTADO ao BANCO pela prestagSo
direta dos gos descritos na ClAusula Primeira, Inciso l, alineas "?","b","c",
ttdtt, "9", "htt, e "k" e Inciso ll, alineas "d", "d", "g" e "f'.

PARAGRAFQ PRIMETRO - A remuneragdo do
servigos desdritos na ClSusula Primeira, Inciso l,
allneas "b" e "c", serd realizada de acordo com

BANCO pela prestagio dos
alineas "e" e "i" e Inciso ll,

os valores discriminados no
ANEXO I.

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execugSo deste GONTRATO,
para o exergicio corrente, serdo pagas com recursos previstos na dotagdo
orgamentdria A conta do programa n.o 3101.28846999.082 - Atendimento a
ObrigagOes Gerais, Rubrica Orgament6ria 3390.3900 - Outros Servigos de
Terceiros Pessoa Juridica, subelemento 3981 - Servigos Banc6rios, Fonte 100

- Ordindrio n6o vinculado. As despesas a serem executadas nos exerclcios
seguintes, sefao supridas em orgamentos de exercicios futuros, de acordo com
notas de empenho a serem emitidas e entregues ao BANGO a cada exercicio
fiscal.

PARAGRAFO TERCEIRO - A remuneragio pela prestagSo dos servigos serS
efetuada pelo ESTADO mediante empenho pr6vio e o pagamento das despesas
dever6 ser rdalizado at6 o riltimo dia 0til do m€s subsequente ao protocolo do
demonstrativO dos servigos prestados pelo BANCO no periodo, seguindo as .s^
disposig6es abaixo: 

tU
a) Em caso de divergOncia entre os valores cobrados pelo BANCO e os \ I

apurados pelo ESTADO, o mesmo dever6 comunicar formalmente ao y
BANCO, por meio de oficio, no prazo de at6 15 (quinze) dias da data do/

t\

A f$- p,ginaso"rof
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protocolo demonstrativo, informando a fonte da informagdo e a quantidade
di especificando no mdximo possivel o item a ser verificado;

b) A divergO apontada ser6 apurada pelo BANCO, devendo o ESTADO
efetuar o
pa169rafo

amento da parte ndo divergente de acordo com o estipulado no
iro, da ClSusula Oitava.

c) Ap6s apu
resultado,

o pelo BANCO, este informar6 formalmente ao ESTADO do
devendo este, caso se verifique a existdncia de servigo

efetivam prestado, efetuar o pagamento da parte remanescente no prazo
de 10 ( dias uteis da formalizacAo deste.

GOVIRNO OO E5TAOO

PARAGRAF
contados da

dentre elas
Nacional de

QUARTO - Em caso de atraso
ata do vencimento do prazo para

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

superior a 90 (noventa) dias,
pagamento das tarifas devidas
dos servigos prestados pelopelo EST , poderd ocorrer a suspensdo

BANCO.

PARAGRAF QUINTO - O ndo cumprimento da obrigagdo na data prevista no
Par6grafo T iro, sujeitard o ESTADO a incidGncia de multa de 2% (dois por
cento) ou de 0,33% (trinta e tr6s cent€simos por cento) ao dia, aplicando-se

que for menor; e atualizagdo monet6ria com base no indice
regos ao Consumidor (INPC-Mensal) pro rata-dia, al6m de juros

demons

de mora de 1

principal, at6
(um por cento) ao m€s ou frag5o, calculados sobre o valor do

data do efetivo pagamento do valor devido.

PARAGRAF SEXTO - Os valores referentes As tarifas estabelecidas na
presente Cld la ser6o reajustadas anualmente, sempre no dia 14 do m€s de
julho, pela positiva do INPC, compreendido entre os meses de maio do
ano anterior abril do ano corrente, ou outro indice qualquer que vier a substitui-
lo oficia e, mediante comunicagSo do BANCO ao ESTADO, com

do indice a ser aplicado e dos novos valores unitArios para

alteragdo do EXO ldeste CONTRATO, que se processar6 por meio de Termo
de Apostila

PARAGRAF SETIMO - A prestagSo de servigos n5o previstos neste
CONTRATO, ou relativa aqueles descritos na Cldusula Primeira, inciso l, alinea
"f'. ser6 co junto ao BANCO, que ter6 direito de auferir remuneragf,o
direta a nos termos pactuados com o ESTADO, caso a caso.

CLAUSULA oNA - DA REMUNERA9AO AO ESTADO

Em raz6o termos ajustados no presente CONTRATO, o BANCO pagarA ao
portAncia total estimada de R$ i|Dq|.OOOA(Ouinhentos e

ry- (!), PAsinaedel4/.t \r
ESTADO a
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GOVERNO OO I5TAOO

trinta milh6ds de reais), em moeda corrente nacional, mediante cr6dito em
conta correntp, mantida no BANGO, a ser formalmente indicada pelo ESTADO,
condicionado A:

a) PublicagdQ do extrato deste instrumento, de acordo com o previsto na
Cl6usula D6cima S6tima;

b) Assinaturq e publicagSo dos Termos de Ades5o por todas as entidades da
administraBdo p0blica indireta, conforme previsto no Pardgrafo Segundo da
Cldusula Primeira, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de
suspen proporcional dos desembolsos parcelados de que trata o Inciso ll
do par6g primeiro desta ClSusula, considerados os percentuais de

vinculados ds entidades cujos termos n5o forem publicados;

c) Manute da prestagSo dos servigos previstos no Inciso l, alineas "a" e "e",

Primeira:da Cl6usu

d) Inexistdncia de d6bitos vencidos junto ao BANCO, especificamente: valores
de tarifas diversas, operagOes de cr6dito e repasses referentes ao crddito
consignad0.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor ajustado no caput serd creditado pelo
BANCO ao ESTADO, de comum acordo entre as partes, da seguinte forma:

l. R$ 400.000.000,00 (Quatrocentos milh6es de reais) a titulo de
adiantamento, em at6 5 (cinco) dias 0teis ap6s a assinatura deste
CONTRA]IO e cumprimento das condig6es estipuladas nas alineas "a","c" e
"d" do caput desta Cldusula Nona, mediante crddito em conta corrente a ser
formalmehte indicada pelo ESTADO; e

ll. Saldo estiinado de R$ 130.000.000,00 (Gento e trinta milh6es de reais) em
60 (sessehta) parcelas mensais, sucessivas, a serem pagas pelo BANCO no
dia 20 (virite) de cada m6s, ou no primeiro dia ftil posterior, caso aquele nio
seja dia 0til, mediante cr6dito em conta corrente, mantida no BANCO, a ser
formalmerhte indicada pelo ESTADO, condicionado ao cumprimento das
condigdeg estipuladas nas alineas "b", observado o prazo nela contido, e nas
alineas "cl'e "d" do capuf desta Cl6usula Nona, calculadas mensalmente pela
seguinte formula:

VPM = QREDITADOS na folha do m6s x R$13,62. rA
ifiJSendo: 'VlY

VPM = Vator da Parceta do mds (m). fl
CREDITADOS = a quantidade de servidores creditados constantes da folha u /
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R$13,62 = o valor uniterio mensal por CREDITADO correspondente aos
159,026 CREDITADOS constantes da Folha de Pagamento no mCs de
abrill2916, referCncia para este CONTRATO, conforme acordado entre as
Partes.

PARAGRAF
previstas no

SEGUNDO - O nio cumprimento das obrigagOes nas datas
rdgrafo Primeiro, sujeitard o BANCO a incid6ncia de multa de2o/o

(dois por ) ou de 0,33% (trinta e tr6s cent6simos por cento) ao dia,
aplicando-se elas a que for menor; e atualizagao monet6ria com base no
Indice Na al de Pregos ao Consumidor (INPC-Mensal) pro rata-dia, al6m de

de 1o/o (um por cento) ao m€s ou frag6o, calculados sobre o valorjuros de
do principal, 6 a data do efetivo pagamento do valor devido.

PARAGRAFQ TERCEIRO - Em qualquer hip6tese, o pagamento referido no
inciso I do pgrdgrafo anterior constitui-se mero adiantamento pelo BANCO ao
ESTADO do prego ora ajustado, devendo o ESTADO restitui-lo ao BANCO
proporcionalftente ao tempo que faltar para o t6rmino do presente GONTRATO,
na hip6tese dp rescisdo contratual, sem prejuizo do disposto na Cl6usula D6cima
Quarta.

CLAUSULA DEcImn- DAs PENALIDADES

As penalidades especfficas por descumprimentos de prazos e condigdes
operacionais referentes d prestagdo dos servigos, pelo BANCO, est5o
estabelecida$ pelas paftes em cada um dos ANEXOS deste CONTRATO.

CLAUSULA bEcIun PRIMEIRA- DA REScISAo

Este C IO 6 firmado em cardter irrevogdvel e irretratAvel, ressalvadas as
hip6teses de
80, todos da
130 e 131 da
partes, no qu

o previstas nos artigos 77 e 78 e na forma dos artigos 79 e
Federal n.o 8.666i93 e seus correspondentes artigos 128, 129,

Lei Estadual n.o 15.60812007 , as quais se aplicardo para ambas as

PARAGRAF PRIMEIRO - N6o serd motivo de rescisfio deste CONTRATO, a
uma ou mais das hip6teses contempladas no inciso Vl, do artigoocorrencra

78, da Lei F I n.o 8.666/93 e seu correspondente inciso Vl, do artigo 129, da
Lei Estadual fi.o 15.608/2007, desde que haja a autorizagdo pr6via do ESTADO.

PARAGRAFO SEGUNDO -AI6M dAS

na forma doq artigos 79 e 80, todos

couber.

hip6teses previstas nos artigos 77 e 78 e
da Lei Federal n.o 8.666/93. e nos seus

? A 
P6snarl *'il)

/'
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corresponderites artigos 128, 129,130 e 131 da Lei Estadual n.o 15.608/2007, o
ESTADO podgra promover a rescisao deste CONTRATO, se o BANCO:

f. Descumpfir qualquer prazo e procedimento estabelecido neste CONTRATO
e seus ANEXOS:

ll. Ndo obsdrvar o nivel de qualidade usual proposto para a execugdo dos
servigos qra descritos;

lll. Ceder ou transferir, total ou parcialmente, este CONTRATO ou seus direitos
ou obrigagdes, a terceiros, sem pr6via anu€ncia do ESTADO.

PARAGRAFO TERCETRO - A rescisdo de que trata o Pardgrafo Segundo desta
Cldusula poderd ocorrer desde que haja pr6vio aviso ao BANCO por parte do
ESTADO, coffi anteced€ncia minima de 180 (cento e oitenta) dias, quanto ao
atraso no curlrprimento de prazos ou inobservAncia das situagOes descritas no
referido Pardrgrafo, e sem que seja dado, anteriormente a esse aviso pr6vio, o
prazo razo{vEl para que o BANCO regularize as pendBncias.

PARAGRAFo QUARTo - Na hip6tese de rescisflo deste CONTRATo,
permanecerao em vigor todas as obrigag6es do ESTADO relativas a
consignagSo em folha dos CREDITADOS, at6 a total liquidagfio dos
empr6stimos, inclusive imobilidrios, financiamentos ou arrendamentos mercantis
concedidos pblo BANCO at6 a data da rescisio.

cLAusuLA DEcrrun SEGUNDA - DA REpARAgAo DE DANos

Obrigam-se ds partes a reparar todo e qualquer dano a que derem causa por
culpa ou dolo, na execugio dos servigos objeto deste GONTRATO, at6 o limite
do valor do dano material, corrigido monetariamente pelo indice Nacional de
Pregos ao Cqnsumidor (INPC-Mensal), desde a ocorr6ncia do fato at6 o seu
efetivo ressancimento, ressalvados os casos fortuitos e/ou de forga maior, tais
como greves, proibig6es ou interdig6es de trdfego, inundag6es e demais eventos
da natureza, sem prejuizo de outras penalidades e responsabilidades previstas
na legislagio em vigor e neste CONTRATO.

cLAUSULA DEGIMA TERCEIRA- DO NAO EXERC1CIO DE DIREITOS

O n6o exercioio, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO,
nio representard renrincia nem impedird o exercicio futuro do direito.

I

$
cLAusuLA pEcrMA eUARTA- Do ATo ADMtNtsrR TNJUSTtFtcADo

4 1\J, Pdsinar2de14/Y/
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- a inadimpl€ncia do BANGO com referBncia aos
fiscais e comerciais ndo transfere ao ESTADO a
seu pagamento, nem poderA onerar o objeto do

O ESTADO fi0a obrigado a ressarcir ao BANCO o equivalente ao valor pro-rata
temporis a qqe se refere a Cldusula Nona, corrigido monetariamente pelo indice
Nacional de flregos ao Consumidor (INPC-Mensal), ou outro indice que venha a
suced6-lo, n4 hip6tese de, por ato administrativo (ato de imp6rio) praticado pelo
ESTADO, qu€ acarrete:

l. O presente GONTRATO perder seu objeto; ou

ll. O objeto ge tornar de impossivel cumprimento pelo BANCO.

PARAGRAFQ UNICO - O ressarcimento previsto no caput desta Cl6usula n6o
elide os direitbs do BANCO a que se refere o $ 2o, do artigo 79, da Lei Federal
n.o 8.666/93 e correspondente g 20, do artigo 130, da Lei Estadual n.o
15.608t2007.

CLAUSULA bEclua QUINTA- DoS ENcARGoS E TRIBUTos

Ser6o de infeira responsabilidade do BANCO os encargos e obrigag6es
tributdrias, prlevidenciArias, trabalhistas e comerciais decorrentes do presente
CONTRATO.

PARAGRAFO UNICO
encargos trabalhistas,
responsabilidpde por
CONTRATO.

CLAUSULA bEclmn sEXTA _ DA UGENcIA

O presente CONTRATO 6 firmado com prazo de vig6ncia de 60 (sessenta)
meses, a contar da data de sua publicagio, nos termos do inciso ll, artigo 57 da
Lei Federal nlo 8.666/93, a partir de 1410712O16, ap6s o tdrmino da vig€ncia do
Contrato 051?1011 - SEAP.

cLAusuLA DEctMA sEflMA- DA puBltcAgAo

O ESTADO obriga-se a providenciar a publicagio deste CONTRATO ou de seu
extrato na imprensa oficial do E$TADO ou em outro velculo de comunicagio
usualmente {tilizado para esta finalidade, em at6 5 (cinco) dias ap6s a sua
assinatura, eF atendimento d exigdncia do artigo 61, pardgrafo fnico, da Lei
Federal n.o 8.p66/93, para fins de validade e eficAcia do instrumento.

,(.n fi)
cLAusuLADEctMAotTAVA-DOFoRo ..// (V, 
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CovrnNo Do €5TADo

As partes para dirimir
a qualquer

As partes elegem o foro da Comarca de Curitiba, estado do paran6,
quaisquer quest6es decorrentes deste CONTRATO e renunciam
outro por maib privilegiado que seja.

E, por estarein assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de
igual teor e fo]rma, na presenga das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Curitiba (PR), 13 de julho de 2016.

Pelo ESTADO:

Nome:
CPF

rlos Alberto Richa
dor do Estado do Paran6

o Machado Costa
da Admin

Pelo BANCO:

Neirim Goulart Duarte
Superintendente Estadual

P6gina 14 de 14



ANEXOS OPERACIONAIS

CoNTRATO DE PRESTA9AO DE SERV|qOS FTNANCETROS E OUTRAS
AVENgAF, N." 003/2016 - SEFA, qUE ENTRE St CELEBRAM O ESTADO DO

PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.
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ANEXO AO CONTRATO
CELEBRAM O ESTADO

DE SERVTcOS FTNANCETROS E OUTRAS AVENSAS N.o 003/2016 - SEFA, QUE ENTRE
PARANA E O BANCO DO BRASIL SA.

TABELA REMUNERAqAO AO BANCO PELOS SERVI9OS PRESTADOS

. PAGAMENTOS DIV
. Via sistema I
. Via sastoma (
. Via Gerencla
r Via Guichd d

!RSOS:
GT (Leiaute CNAB240);
'BN (Leiaute OBN600);
lor Financeiro/Autoatendimento Setor P(blico;
r Caixa.

Pror uto/Servigos Descriglo da forma de cobranga Tarifa

1") Pagamento de Sal€
Corrente/Sal5rio.

rio via Cr6dito em Conta Por evento/langamento recebido eletronicamente,
oelo BANCO. para orocessamento.

R$ 0,0(

2") Pagamento de Sall
Elet16nico.

rio - DeDosito Judicial Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO. para processamento. R$ 0,0c

3") Pagamento a Fomt
Corrente.

cedor via Cr6dito em Conta Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para processamento. R$ 0,00

4") Pagamento a Forn<
Exclusivamente oara o
na Cl6usula Primeira. I

cedor via DOC/TED.
i casos de excegeo dispostos
rciso l, alinea 'e".

Por evento/lanQamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para processamento. R$ 1,63

5") Pagamento a Forn( cedor - Pgto. Dep6sito Judicial.
Por evento/langamento recebido eletronicamente,
Delo BANCO. para processamento. R$ 1,63

6") Pagamento Diversc
Corrente.

s via Credito em Conta Por evenlo/langamenlo recebido eletronicamente,
pelo BANCO. Dara Drocessamento.

R$ 0,00

7") Pagamento Divers( s via Credito Poupanga.
Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para processamento. R$ 0,0c

8') Pagamento Diversc
Exclusivamente oara o
na Clausula Primeira. I

s via DOC/TED.
i casos de excegSo dispostos
rciso l. alinea "e".

Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para processamento. R$ 1,6:

9') Pagamento Diversc s - Deposito Judicial Eletrdnico. Por evento/langamento recebido eletronicamente,
oelo BANCO. Dara Drocessamento.

R$ 1,6:

10") Pagamento Divers
Barras.

os - Guia com c6digo de Por evento/langamento recebido eletronicamente,
oelo BANCO. Dara Drocessamento.

R$ 0,00

11') Pagamento Divers
Barras.

os - Guia sem c6digo de Por evento/langamento recebido eletronicamente,
oelo BANCO. Dara Drocessamento.

R$ 0,0c

12") 2a Via de Arquivo Refazimento. Por arquivo recuperado. R$ 0,0c

13') Recuperag5o de L an9amenlo. Por eventoilanQamento. R$ 0,00

14") AntecipagSo de Fl |at Contratado.
Calculado sobre o valor antecipado, ao dia, exceto
quando se tratar de recursos entre o Estado e seus
6rqeos da Administraceo Direta e Indireta.

0,10%

15') LiberagSo Manual de Arquivo de Pagamento. Por lote liberado a cargo da agCncia. R$ 0,0c

16') TransferCncia entl
Gerenciador Financeir(
P0blico.

) contas mesma titularidade via
/Autoatendimento Setor Por evento. R$ 0,00

17') Pagamento de gui
Gerenciador Financeirr
Prlblico.

i com/sem codigo de barras via
/Autoatendimento Setor Por evento/documento. R$ 0,00

18') Pagamento/Transl
careter de exceocional

er€ncia via guich€ de caixa, em
iade. Por evento/processamento. R$ 1,63

19') Ordem Banc6ria T

DOC/TED. Exclusivam
disDostos na ClAusula

po 11/31 - Pagamento via
Inte para os casos de excegao
)rimeira. lnciso l. alinea "e".

Por evento/laneamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para processamento. R$ 1,63

20') Ordem Banceria T

DOC/TED (UG/GestSo
po 11/31 - Pagamento via
0029OOl 111 45 Nota Parane).

Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO. Dara processamento. R$ 1,63

21") Ordem Banceria T po 12t32 - Cr6dito em C/C.
Por eventoilangamento recebido eletronicamente,
oelo BANCO. Dara Drocessamento.

R$ 0,00

22') Ordem Banc6ria T
(UG/Gest6o 002900/11

po 12132 - Cr6dito em C/C
145 Nota Paran6).

Por evento/langamento recebido eletronicamente,
oelo BANCO. Dara Drocessamento.

R$ 0,60

23') Ordem Bancaria T po 17137 - Pagamento Lista.
Por evento/langamento recebido eletronicamente,
oelo BANCO. oara Drocessamento.

R$ 1,6:

il {3ff :I P6gina 1 de 3
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ANEXO AO CONTRATO DE SERVIgOS FTNANCETROS E OUTRAS AVEN9AS N.o 003/2016 - SEFA, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM O ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S,A.

24") Ordem Bancdria Tipo 18/38 - Pag Falura com
C6digo Barra.

Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO. Dara orocessamenlo.

R$ 0,00

25") Ordem Bancdria Tipo 19/39 - Pag Fatura sem
C6dioo Barra.

Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para orocessamento.

R$ 0,00

26') Ordem Banc6ria f ipo 11131117137 - Pag DOC/TED
PF e PJ. Exclusivamente para os casos de excegeo
dispostos na Cldusula Primeira. Inciso l. alinea "e".

Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para processamento. R$ 1,63

27') Ordem Banciria 1lpo 14134 - Credito C/C Mesma
Tiiularidade.

Por evento/langamento recebido eletronicamente,
pelo BANCO, para processamento. R$ 0,00

28') Antecipaq6o de Float Contratado.
Calculado sobre o valor antecipado, ao dia, exceto
quando se tratar de recursos entre o Estado e seus
6rg6os da Administrag6o Direta e Indireta.

Valor da OB
x Qtd dias
antecipado
x (m6dia da
TMS Efetiva
DiSria/100)

II -ARRECADACAO qT CuIanAo GoMPENSAVEL. coM c6DIGo DE BARRAS

Produto/Servigos Descricio do tipo de cobranea Tarifa

1 ') Recebimento de Guia com C6diqo de Barras.
Por documento recebido em qualquer canal de
atendimenlo do Banco. R$ 1,63

2') Recebimento via Protocolo online e RENAVAM. Por evento. R$ 1.63

III . BB CONTRACHEOUES

Produto/Servicos Descric6o do tioo de cobranca Tarifa

1') Contracheque - Armazenamento Por reoistro/contracheoue transmitido. R$ 0,00

IV - BB LICITACoES dLETR6NEAS

Produto/Serviqos DescrieSo do tipo de cobranaa Tarifa

I ") Licilacdo/Preqeo realizado, Por evento. R$ 0.00

2') Lote DisDutado. Por evenlo. R$ 0,00

V - DEPoSITO IDENTIFICADO

Produto/Servicos Descricao do tioo de cobranca Tarifa

1') Dep6sito ldentificado - sem aviso. Por evento. R$ 0.00

2') Refazimento de Arduivo Retorno. Por evento. R$ 0.00

3') Extrato Deo6sito ldentificado Por evento. R$ 0,00

VI - COBRANCA BANCARIA

Produto/Servicos Descricao do tiDo de cobranca Tarifa

1') Registro/entrada por meio eletr6nico/magn6tico. Por Boleto. R$ 0,00

2') LiquidaQao de Bolelo. Por Boleto. R$ 1,63

3') Baixa de Boleto. Por Boleto. R$ 1,63

4") ManutengSo Mensal de Boletos Vencidos (por
periodo de 30 dias ap6s o vencimento).

Por Boleto. R$ 1,63

5") 2a Via de Arquivo. Por Arquivo. R$ 0,00

6') Envio Protesto. Por Boleto. R$ 11,00

7') Sustagao Protesto. Por Boleto. R$ 11,00

8') lmpressdo e Postagem. Por Boleto. R$ 2,30

trr 4 flq'- y', 
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ANEXO AO CONTRATO T

CELEBRAM O ESTADO D

E PRESTAgAO DE SERVTQOS FTNANCETROS E OUTRAS AVEN9AS N.o 003/2016 - SEFA, OUE ENTRE
) PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

VII - DEMAIS TARIF.AI

Pro< uto/Servigos Descricao do tiDo de cobranca Tarifa
1') Extrato em meio m
DE8558/DEB6O8/CNA

gndtico/elet16nico
1240 - Parcial e Mensal. Por Exlrato. R$ 0.0(

2') Cheque - Reativac io Por Evento. R$ 0,0(

3') Cheque - Processi mento ComDe. Por cheoue. R$ 0.0(

4') Cheoue - Processi mento - Gaixa. Por cheoue. R$ 0.0(

# n
V rrNv \r',
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DE PRESTA9AO DE SERVqOS FTNANCETROS E OUTRAS AVENqAS N.o 003/2015 - SEFA, QUE
O ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A,

ANEXO II- FOLHA DE PAGAMENTO

izo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverdo ser
as regras contidas neste ANEXO, que correspondem ds

ndo poder6 recusar a abertura da conta bancSria em nome dos
e Militares, Estagi6rios e Benefici6rios, ressalvadas as hip6teses

4. PROC NTOS OPERACIONAIS:

1. I

1.1. Sem
observadas

Servidores
previstas em

t6cnicas, rotinas e requisitos especificos pertinentes aos servigos
banc6rios CentralizagSo e Processamento da Folha de Pagamento de Servidores
Civis e Mili Ativos, Estagi6rios e BeneficiSrios do ESTADO, descritos na Cl6usula

l, allnea "a" do Contrato, do qual este 6 integrante.Primeira, i

2. CONDreoeS Cennls DA PRESTA9AO DOS SERV!9OS:

2.1. Os seryigos descritos no objeto do Contrato, relativos d Folha de Pagamento,
deverSo ser prestados em Ambito nacional.

2.2. As dat[s de pagamento relativas ds Folhas de Pagamento, no que tange ao(s)
debito(s) da(f) conta(s) do ESTADO, bem como a data de cr6dito dos pagamentos
serdo mensalmente informadas ao BANCO.

2.3. Para servigo de Pagamento de Sal6rios, o BANCO deverA observar
as regras de portabilidade estabelecidas na Resolug6o CMN no

3402t2006.

3. PROCE MENTOS INICIAIS:

3.1. O da conta banciria serA obrigatoriamente o Servidor Civil ou Militar,
ativo, o ou Benefici6rio, podendo ocorrer casos de pagamentos a

legalmente constituido.

3.2. O o
tvts

lei.

4.1. o
sistemas

disponibilizar6 ao ESTADO sem 6nus ou
e seguros de inform6tica dentro de

direito a ressarcimento,
padrOes definidos pelo

contas bancSrias,
especial a Circular

ESTADO, de executar as seguintes ag6es:

4.1.1. Dar ento especial na abertura das novas
as disposigdes contidas na legislag6o vigente, em

qf,
BACEN no 3.
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DE PRESTAgAO DE SERV|9OS FTNANCETROS E OUTRAS AVENqAS N.o 003/2016 - SEFA, QUE
O ESTADO DO PARANA E O BANCO OO BRASIL S.A.

4.1.2. Efetuar pagamentos de credores especiais, bem como de credores
consignatdrios;

4.1.3. Prestar informag6es sobre as transferOncias de domicilio banc6rio ocorridas
dentro do BANCO, com retorno e comunicagSo ao ESTADO por meio de transmissdo
de arquivos;

4.1.4. Acatar solicitagdo de cancelamento e substituig6es de arquivos de pagamento,
bem como dp cancelamento, bloqueio/desbloqueio de determinado langamento ou
lote, desde qpe receba tal pedido com anteceddncia minima de 01 (um) dia a contar
da data estabelecida para o d6bito na conta do ESTADO;

4.1.5. Disportibilizar o arquivo retorno, em D+2 ap6s o recebimento dos arquivos,
eventuais registros recusados, ficando a cargo do ESTADO o tratamento das
informagOes e as regularizag6es;

4.1.6. Dar arnpla divulgagdo, inclusive individual, relativamente ds mudangas que
afetem os Servidores Civis e Militares ativos, Estagidrios e BeneficiSrios;

4.1.7. Informar todas as operag6es de retorno e confirmagSo de pagamentos
indicados no presente documento, por meio de arquivos retorno, no prazo mdximo de
D+1;

4.1.8. Responder aos questionamentos efetuados pelo ESTADO, comprometendo-se
a indicar e ir4plementar solugOes dentro de um cronograma estabelecido e ajustado
entre as partEs;

4.1.9. Dispo4ibilizar contracheques em terminais eletrdnicos de autoatendimento
conforme ANEXO especifico do Contrato;

4.2. O BANCO assumird total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
ato pr6prio gUe implique na inexatidSo, insuficidncia ou atraso na informagao ou no
servigo prestddo.

4.3. O BANGO efetuar6 o d6bito do valor relativo aos pagamentos na conta que
estiver indicada no arquivo-remessa no momento da liberagdo do arquivo de
pagamento pblo ESTADO.

4.4. Os reqursos destinados ao pagamento dos servidores do ESTADO deverdo
estar disponiveis na conta do ESTADO, com anteced€ncia minima de 01 (um) dia 0til
(D-1) na data prevista para o credito aos servidores.

4.5. EventUal indisponibilidade de recursos, problemas t6cnicos com os arquivos
e/ou descumprimento dos prazos descritos no item anterior, adiar6o, na mesma
proporgSo do atraso, a data do pagamento aos servidores. Na hip6tese de ocorrer
casos da esp6cie, o ESTADO se compromete a comunicar aos servidores sobre a
alteragSo da data de pagamento, isentando o BANCO de qualquer responsabilidade
pelo ocorrido,

4.6. O ES]TADO encaminhar6 ao BANCO, para atualizagdo, quando necess6rio,
relat6rio/arquivo (nome/CPF) contendo;qlagdo de Servidores Civis e Militares ativos,
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Estagidrios 6 BeneficiArios, cujos dados bancArios ndo constem da sua base
cadastral.

4.6.1. O BANCO, quando necessdrio, repassar6 ao ESTADO relat6rio/arquivo
contendo dados para atualizagSo da base cadastral, (nome, CPF, dados banc6rios),
em resposta ao requerido, conforme subitem 4.6.

4.7. As regras para abertura, condig6es de uso e movimentagio das contas
bancArias sefeo as definidas em legislagdo pr6pria do Banco Central do Brasil, em
especial no tQcante aos servigos, prazos e tarifas, ndo podendo haver recusa para a
abertura de contas banc6rias, ressalvadas as hip6teses previstas em lei, nem
determinar a utilizagio de correspondentes bancdrios para tal atividade.

5. ROTINAS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE PAGAMENTO:

5.1. O ESIADO encaminhar5 ao BANGO, por interm6dio da Ag6ncia de
Relacionamefito, com anteceddncia minima de 3 (tr€s) dias 0teis da data do efetivo
pagamento mensal, por meio de sistemas eficientes e seguros do BANCO, com recibo
de entrega imediato, arquivos contendo os valores individualizados dos cr6ditos dos
Servidores Civis e Militares ativos, Estagidrios e Beneficidrios.

5.2. Quanto ao repasse dos arquivos, o BANGO dever6 disponibilizar servigo de
transmissSo em ambiente eficiente e seguro que permita a transferdncia de grandes
volumes de dados, com recibo de entrega imediato.

5.3. O BANCO obriga-se a manter c6pia de todos os arguivos enviados pelo
ESTADO no periodo de vigdncia do Contrato, respeitada a legislagdo especifica a que
est6o sujeito$.

5.4. O BANCO obriga-se a solicitar anu6ncia ao ESTADO em caso de
implementag6es de alterag6es no Sistema de Pagamento de Pessoal utilizado, que
impliquem modificag6es dos procedimentos operacionais no relacionamento com o
ESTADO ou com os beneficidrios:

5.5. O BAI'||CO obriga-se a manter o hist6rico dos pagamentos de pessoal pelo
periodo de yigdncia do Contrato, fornecendo informag6es quando solicitadas, no
prazo mdximo de 48 (quarenta e oito) horas, para os pagamentos realizados nos
fltimos 60 (gessenta) dias; e no prazo mdximo de 6 (seis) dias 0teis, para os
pagamentos realizados em periodos superiores ao anteriormente referido. Findo o
Contrato, dentro de um prazo de 15 (quinze) dias os arquivos deverSo ser fornecidos
ao ESTADO.

6. O pagamento aos servidores ser6 efetuado nos exatos termos e valores
constantes dQs arquivos entregues pelo ESTADO, com excegdo dos pagamentos com
registros rejeiltados, ndo cabendo ao BANCO qualquer responsabilidade por eventuais
erros, omissQes ou imperfeig6es existef nos arquivos.
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7. DTSPOS|S6ES FtNAtS

7.1. O EqTADO poder6 fornecer ao BANCO, atrav6s de
informagOes em meio magn6tico, conforme leiaute dos arquivos
BANCO, os dados necessdrios ao cadastramento dos servidores e
pagamentos.

7.1.1. Os arquivos de cadastro serSo entregues pelo ESTADO com pelo menos 15
(quinze) dias de anteceddncia da data do pagamento, prazo esse necess6rio para o
tratamento dNs informag6es e entrega de cartdo magn6tico aos servidores antes do
dia do pagamento.

intercAmbio de
fornecidos pelo
d efetivagSo dos

7.2. A liberpgdo de arquivo de pagamento poder6 ser efetuada pelo ESTADO, por
pelo BANCO,
as seguintes

interm6dio dp Autoatendimento Setor P0blico ou excepcionalmente
mediante a{torizag6o assinada em 02 (duas) vias, contendo
informag6es:

a) ldentifipagdo da Unidade;

b) N[meflo da conta do ESTADO, data e valor total do d6bito;

c) Nome/nfimero dos arquivos e valor total dos pagamentos;

d) Nfmelo de servidores/quantidade de langamentos;

e) Data pagamento aos servidores.

7.3. N6o s( inclui, na prestag6o dos servigos de pagamento aos servidores pfblicos,
o encargo d{ entrega de aviso de cr6dito, declaragio de rendimentos ou qualquer
outro d aos servidores do ESTADO.

7.4. No
presta96o

de necessidade de ajuste por encerramento de agOncia envolvida na
servigos, fica o BANGO:

a)
nova

o a transferir as contas para a ag€ncia absorvedora, que se tornard a
centralizadora e/ou pagadora das contas transferidas;

b) Obriga o a fornecer ao ESTADO relat6rio constando as contas de origem e as
respectivas cpntas de destino;

c) Obrigapo a substituir os cart6es sem 6nus para os titulares e o ESTADO.

7.5. A partii de solicitagdo do ESTADO o BANGO cadastrard em seus sistemas um
c6digo de copv€nio para cada Unidade Pagadora de Folha de servidor do ESTADO,
com respectiVa conta corrente de convdnio, titulada pela Unidade Pagadora;

7.6. O BANCO se obriga a divulgar e afazer cumprir o contefdo deste ANEXO, em
todas as sua$ depend€ncias envolvidas na prestagdo dos servigos contratados.

7.7. O ESI'IADO se obriga a:

a) Divulgflr e fazet cumprir o conte0do deste ANEXO por todos os 6rg6os da
administragAO p0blica direta, indireta, fugQacionale autdrquica, integrantes do Poder
Executivo; ,.1 n//- [\2 rh
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b)c servidores responseveis para responder pelo do ESTADO, perante
o BANCO. condug6o e cumprimento das condig6es estabelecidas neste ANEXO.

alterag6es das disposigOes operacionais contidas neste ANEXO,
ocorridas assinatura do Contrato, do qual este 6 integrante, ser6o pactuados

mediante troca de oficio, ata firmada, termo aditivo ou outro meioentre as
legalmente mitido.
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1.

ANEXO II - DrspoNrBtltzAgAo DE GoNTRACHEQUE ELETRONTCO

AO

1.1. Sem prejuizo das regras gerais estabelecidas no contrato, dever6 ser obser-
vado tamb6m e$teANEXO que descreve as condigOes operacionais para a prestagdo,
por parte do BAltlCO, dos servigos de disponibilizagdo de informag6es relativas a con-
tracheques, em terminais de autoatendimento, mobile e Internet, para usu6rios cor-
rentistas do BANCO, descritos na Cldusula Primeira, inciso l, allnea "g" do Contrato,
do qual este 6 irtrtegrante.

ia minima de 5 (cinco) dias riteis da data de disponibilizagdo aos usu-
drios, contendo nome completo, CPF, valor da renda bruta, margem consign6vel dis-
ponivel,
r6ncia da re

io, natureza da ocupagdo, cargo, data de contratagdo, data de refe-
e matricula/identificador funcional. Estabelecido que esta data deva

ser 3 (tr6s) dias 0teis antes do efetivo pagamento;

2.2. Responshbilizar-se integralmente pelas informag6es constantes dos documen-
tos, inclusive sdb os aspectos fiscais e trabalhistas, cabendo ao BANCO apenas a
prestagdo do servigo de disponibilizag1o do contracheque em seus terminais, mobile
e na Internet;

2.3. Nio publicar, em hip6tese alguma, mensagens publicit6rias de outras Empre-
sas ou Instituigdes, sobretudo financeiras;

2.4. Tomar as providdncias necess6rias para a corregSo das ocorr6ncias apontadas
no arquivo retorfro transmitido pelo BANCO;

2.5. Responsflbilizar-se pelos transtornos advindos de eventuais divergdncias por
substituigio de informagdes, ap6s efetuada a disponibilizagdo;

2.6. Esclarecer, perante os usu6rios, quaisquer drividas relativas ds informagOes
prestadas;

2.7. Efetuar cpmunicagdo aos usu5rios toda vez que ocorrer emissdo de novo ar-
quivo com alter4gdo nas informagOes jd disponibilizadas;

2.8. Manter a guarda dos documentos trabalhistas pelos prazos exigidos em Lei,
sendo de sua irpteira responsabilidade a observagdo dos preceitos atinentes ao as-
sunto.

3.

3.1.

DAS OBRTGA96ES DO BANCO

Fornecer ao ESTADO leiaute para a troca de arquivos;

3.2- Receber e processar
dias 0teis: p=';

no prazo

#,
lt

m6ximo de dois
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3,3. Providenciar arquivo retorno com informag6es sobre as posslveis recusas e in-
consistdncias. Acatar eventuais solicitag6es de cancelamentos e substituig6es de ar-
quivos de informag6es, quando remetidos com anteced6ncia de at6 02 (dois) dias
(teis da data estabelecida para a disponibilizagSo;

3.4. Substituir informagOes, a qualquer tempo, a pedido do ESTADO, sem, contudo,
responsabilizar-be pelas consequ6ncias deste ato;

3.5. Disponibifizar opgio de acesso ds informag6es em todos os terminais de auto-
atendimento do Pais, via mobile a partir de aplicativo disponibilizado pelo BANCO, e
atravEs de seu site na Internet;

3.6. Exigir a identificagSo do usudrio atrav6s da aposigdo de ag6ncia, conta e senha,
para a retirada do documento;

3.7. Armazendr os dados e mantO-los disponiveis pelo prazo pactuado no item 6 do
desteANEXO;

3.8. Zelar peld sigilo das informag6es armazenadas.

4. DAS TROCAS DE ARQUIVOS

4.1. O meio df remessa e retorno dos arquivos ser6 sempre atrav6s de IntercAmbio
Eletrdnico de D4dos (lED).

5. DO PRfiTO DE ENVIO DOS ARQUIVOS

5.1. Os arquivos devem ser encaminhados ao BANCO com anteceddncia de 05
(cinco) dias Uteis, da data de disponibilizagAo dos documentos.

6. DO PRA;|O DE ARMAZENAMENTO DAS TNFORMA9oES

6.1. O BANCO manterd os dados disponlveis pelo prazo de 06 (seis) meses, a con-
tar do m€s de rdferOncia da FOPAG.

7. DAFUNqAO

7.1. Os docurnentos disponibilizados t6m apenas a fungdo de especificar as verbas
pagas, nio tendo validade como instrumento de quitagdo dos valores devidos.

8. DOSATRASOS

8.1. Fica estapelecido que o ndo cumprimento dos prazos, por parte do ESTADO,
implicard adiamento, na mesma pryyrg1o do6ltrasos, no fornecimento das informa-

soes 
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9. DOS E OMESoES

serao disponibilizados aos usu6rios nos exatos termos e valo-
arquivos remetidos pelo ESTADO, excluidos os registros rejeita-

BANCO qualquer responsabilidade por eventuais erros, omiss6es

9.1. Os docu
res constantes
dos. N6o cabe
ou imperfeig6es existentes nos arquivos.

10. DASAL OPERACIONAIS

10.1. E alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO,
ocorridas ap6s natura do Contrato, do qual este 6 integrante, ser6o pactuados
entre as mediante troca de oficio, ata firmada, termo aditivo ou outro meio
legalmente ad

4fl\A
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ANEXO IV - CONCESSAO DE CREDITO AOS SERVIDORES

1. TNTRODU9AO

1.1. Sem prejirizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverSo ser observadas
tamb6m as regrlas contidas neste ANEXO, que descreve as condig6es operacionais para a
prestagdo dos qervigos de concessdo de cr6dito aos servidores/empregados ativos e inati-
vos do ESTADO, com pagamento mediante consignagdo em folha de pagamento, descritos
na cldusula Prirneira, inciso ll, alinea " a ", do contrato, do qualeste 6 integrante.

1.2. As condi$Oes da operagdo de cr6dito ser6o objeto de livre negociagSo entre os be-
neficidrios e o BANCO.

2. Na concdssSo de empr6stimos, com pagamento mediante consignagSo em folha de
pagamento, aos servidores p0blicos estaduais, na AdministragSo Direta, Aut6rquica e Fun-
dacional do ESI|'ADO, bem como aos empregados das empresas p0blicas, com contrato
de trabalho forrnalizado e vigente, ser6o observadas as seguintes condig6es gerais:

3. DOS EM STIMOS

3.1. O , desde que respeitadas as suas programag6es orgament6rias,

TADO, com mediante consignag6o em folha de pagamento.

3.2. As contratadas ao amparo deste ANEXO, poderio ser repactuadas, nos
termos e cond previamente defin idas pelas partes.

3.3. Os empr4stimos ser6o concedidos nas ag6ncias, nos canais de autoatendimento do
BANCO, ou pelos correspondentes Bancdrios do Banco do Brasil.

operacronars e lise de cr6dito, poderd conceder emprestimos aos servidores

3.4. Para a rQalizag6o das operagOes de cr6dito, os servidores deverdo dispor
gem consign6vdl suficiente para amparar as prestagOes decorrentes, na forma da
gio em vigor.

normas
do ES-

de mar-
legisla-

4. DOS EMPRFSTTMOS OPERADOS pOR ME|O DO PORTAL DE CONS|GNA9AO

4.'|-. Os 6rgdds da administragdo direta e indireta vinculadas ao portal PRCONSIG ou
outro portal web que venha a ser contratado pelo Governo do Estado do Paran6 estardo
sujeitos as regras dos instrumentos contratuais, convdnios, decretos e demais regulamen-
tos sobre a mat€ria, observando-se o que segue:

4.1.1. Serd perpitido ao BANCO que os empr6stimos efetuados nos diversos canais de
nte ANEXO, fardgponsulta e reserva de

./) (v.
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ANEXO AO CONTRA
SI CELEBRAM O

4.1.2. A Em gestora do portal disponibilizard as informagdes relevantes As
operacionais di no portal, mediante confirmagSo de leitura.

4.1.3. O ESTAIDO assegura ao BANGO a isengSo de taxa de administragio cobrada dos
agentes e instittitigOes financeiras, regulada em Decreto, ou quaisquer outras taxas cobra-
das pelo ESTApO que venham a ser instituidas por quaisquer outros instrumentos utiliza-
dos pela adminibtragSo ptiblica, ressalvado os custos de utilizagdo do portal, acordado entre
o BANCO e a efnpresa gestora, durante a vigdncia do presente contrato.

4.1.4. As operag6es ndo contratadas por meio do Portal obedecer6o ds mesmas regras
descritas neste item, naquilo que n6o for conflitante.

5. DAS RESPONSABILIDADES DO ESTADO

5.1. O ESTADO se responsabiliza por:

5.1.1. Manter a gutomatizagdo do controle da margem consigndvel e concessdo de cr6ditos
consignados, cOm as devidas autorizag6es junto ao BANCO e d empresa gestora do portal
de consignag6eB do ESTADO, atrav6s de troca eletrOnica de arquivos, citada no subitem
4.1.1.

5.1.2. Divulgar qmplamente, junto aos seus servidores, aformalizaqdo, o objeto e as con-
di96es do presNnte ANEXO, orientando-os quanto aos procedimentos necessdrios para a
obtengdo de eriprestimos junto ao BANCO.

5.1.3. Submetei d pr6via aprovagdo do BANGO, conforme o caso, as informagoes e o res-
pectivo material (folder, encarte, textos etc.) a ser veiculado acerca do presente ANEXO.

5.1.4. Adotar, nb que lhe competir, as providEncias necess6rias para viabilizar a formaliza-

96o das operag6es entre o BANCO e seus servidores.

5.1.5. Prestar ap servidor e ao BANGO, mediante solicitagSo do servidor, escrita ou eletr6-
nica, as informaB6es necessSrias para a contratagSo da operagio, inclusive:

5.1.s.r.. O dia habitual de pagamento mensal de sal6rios/vencimentos;

s.1.s.2. Data de fbchamento da folha;

s.1.s.3. Data do pr6ximo pagamento dos sal6rios/vencimentos;

s.r.s.q.As demais informagOes necess:irias para o c6lculo da margem disponivel para
consignagSo.

5.1.6. Efetuar oF descontos em folha de pagamento dos empr€stimos autorizados pelos
servidores, observado o limite m6ximo permitido pela legislagdo em vigor, e repassar os
valores ao BANGO, mediante cr6dito na Conta Conv€nio, a ser indicada pelo BANCO, nas

rotinas
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datas estabelecidas para vencimento das
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5.1.7. Dar prefgr6ncia, nos termos legais, naquilo que ndo conflitar com a legislagSo esta-
dual pertinente, aos descontos de operag6es efetuadas ao amparo deste ANEXO, em de-
trimento a outrqs descontos de mesma natureza que venham a ser autorizados posterior-
mente, mantendo a prioridade quando das repactuag6es das dividas junto ao BANCO.

5.1.8. Para os Orgdos que nao utilizam o Portalde Consignagdo, o ESTADO deve:

a) Confirmar ao BANCO, no prazo mSximo de 03 (trds) dias [teis, contados da data da
solicitagdo do or6dito pelo servidor, por meio eletr6nico, a possibilidade de realizar os
descontos do empr6stimo na folha de pagamento do servidor para que os recursos possam
ser liberados, observado o contido no item 3.4 desteANEXO;

b) Informar, mensalmente, ao BANGO, conforme o caso, por arquivo magn6tico ou
meio eletrdnico, os valores consignados e os n5o consignados mediante justificativa,
devidamente identificados, com anteceddncia minima de 5 (cinco) dias da data estipulada
para o pagame4to das prestagdes;

c) Comunicqr ao BANGO, conforme o caso, a ocorr6ncia de redugdo da remuneragSo
do empregado/Servidor que inviabilize a consignagdo mensal autorizada;

d) Informar ao BANGO, a ocorr6ncia de desligamento (demiss6o, exoneragdo,
dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor, antes de efetivado o pagamento das
verbas decorrerltes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor
do(s) emprestinlo(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortizagSo
ou liquidagAo da divida;

e) Reter e repassar ao BANCO, conforme o caso, por ocasido do desligamento
(demissio, exoflera96o, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor beneficiSrio de
empr6stimo, o valor da divida apresentada pelo BANGO, conforme o caso, na forma da
legisla96o vigente.

6. DAS RESPONSABILIDADES DO BANCO

6.1. O BANCO se responsabiliza, conforme o caso, por:

6.1.1. Atender e orientar os servidores do ESTADO quanto aos procedimentos a serem
adotados para a obteng6o de cr6ditos concedidos ao amparo deste ANEXO.

6.1.2. Adotar, np que lhes competir, as providr3ncias necess6rias para viabilizar a formali-
zagdo das oper4g6es de cr6dito, ao amparo deste ANEXO, com os servidores do ESTADO
observadas suap programag6es orgamentArias, normas operacionais e an5lise de credito.

6.1.3. Disponibif izar aos servidores do ESTADO informag6es relativas ds respectivas ope-
ragOes por eles contratadas ao amparo deste ANEXO.

6.1.4. Garantir a seguranga das
sistemas utilizando-se da senha
ou qualquer outlo meio admitido

transagdes que forem concretizadas em seus
assinatura do servidor em instrumento pr6prio

referidas
bancaria,
pelo



6.1.5. Cumprir os normativos que regulam a portabilidade de operagoes de cr6dito consig-
nado de acordo com a Resolugdo Bacen n" 4.292 de2011212013 ou qualquer outro norma-
tivo legalque venha a substitui-lo.

6.1.6. Para os 0rg6os que n6o utilizam o Portalde Consignagdo, o BANCO deve:

a) Informar ao ESTADO, por meio eletrdnico, as propostas de empr6stimos,
apresentadas pelos servidores diretamente ao BANGO, conforme o caso, para confirmagSo
da reserya de nlrargem consign6vel, at6 o dia 15 (quinze) do referido m6s.

b) Fornecer ao ESTADO arquivo contendo a identificagSo de cada contrato
beneficiSrio, prazo da operagao e valores das prestagOes a serem descontadas.

c) Prestar ao ESTADO e ao servidor benefici6rio, as informag6es necess6rias para a
liquidagio antScipada dos empr6stimos, por ocasiio do desligamento (demissSo,
exoneragdo e dispensa) do servidor.

7. DO VENCIIVIENTO EXTRAORDINARIO

7.1. Ocorrendo rescisdo do Contrato do qual este ANEXO 6 integrante, por qualquer das
hip6teses previstas nas suas C16usulas, permanecem em vigor todas as obrigagOes do ES-
TADO relativas ds consignag6es.

8. DAS DEMATS COND|c6ES

8.1. Em nenhuma hip6tese serd o ESTADO considerado avalista, fiador, interveniente
garante ou subspritor de propostas de concessio de empr6stimos pessoais e financiamento
de bens e servigos para qualquer servidor.

8.2. O ESTAIDO se compromete a garantir que as consignagdes facultativas ndo ultra-
passardo o prazo m6ximo de parcelas legalmente definidas por Decreto Estadual, podendo
ser concedido, a crit6rio do BANCO, at6 seis meses de car6ncia para inicio da cobranga
das mesmas, fidando garantida a reserva de margem consign6vel durante todo o prazo da
operagSo ou at$ a sua liquidagdo integral.

8.3. O ESTADO, nas situagOes ndo abrangidas por Portal de ConsignagSo, indicard o
departamento/6igdo respons6vel para o fim de acolher os documentos necessdrios A con-
cessdo de empf6stimos ao amparo deste ANEXO, responsabilizando-se pela veracidade
das informagOe$ acerca das margens consignSveis, dados, arquivos ou documentos dos
empregados enViados ao BANGO.

8.4. Todos os avisos, comunicag6es ou notificag6es inerentes a este ANEXO e trocados
entre as partes (BANCO e ESTADO) dever6o ser feitos por escrito.

8.5. Este ANEXO constituiobrigag6es para o BANCO, o ESTADO e seus sucessores.

8.6. O ANEXq foi elaborado em conformidade com a legislagSo vigente que disp6e sobre

ANExo Ao coNTRAlo oE pREsrAqAo DE sERvrgos FtNANcErRos E ourRAs AvENcAs N.o 003/2016 - sera, eue eNrRe
st GELEBRAM o EsrADo Do PAMNA E o BANco Do BRAstL s.A.
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as partes,

mas.
ato, terem pleno conhecimento das condig6es inseridas nas referidas nor-

8.7. Demais rAmetros para cadastramento do(s) convGnio(s) de credito mediante con-
signagdo em de pagamento, bem como eventuais alterag6es das disposig6es opera-
ctonats neste ANEXO, ocorridas ap6s assinatura do Contrato, do qual este 6 inte-
grante, serio
ou outro meio

entre as partes, mediante troca de oficio, ata firmada, termo aditivo
admitido.

4 ,/r\
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ANEXO V APL|CA9AO DAS D|SPONTB|LIDADES DE CATXA DO ESTADO

deste ANEXO serd incluido por meio de Termo Aditivo, tio logo ajus-
tados a taxa de inistragio e os parAmetros de remuneragdo das aplicag6es, na forma
prevista no rafo Quinto da Cl6usula Primeira do Contrato.

re,ry
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ANEXO VI- NTRALTZA9Ao oe sALDos E GERENcIAMENTo DE coNTAs
CORRENTES

1. INTROD

1.1. Sem prej

tamb6m este
gos descritos
qual este 6 i

mentag6o fina de todas as contas correntes, inclusive, quando houver, da Conta
Unica do EST

2. DOS SERVT9OS

poder6 optar pela transfer6ncia diSria dos saldos devedores ou cre-
dores verificados na(s) conta(s) de titularidade do ESTADO, denomi-
nada(s)Central a(s) para sua conta denominada Centralizadora.

2.2. Os da Administragio Direta, Indireta, Autarquia e Fundag6es, quando for
o caso, deverd

izo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverd ser observado
EXO que descreve os procedimentos operacionais relativos aos servi-
Cl6usula Primeira, Inciso l, alineas ub", uc'e "d", do GONTRATO, do
rante, prestados pelo BANCO de centralizagdo de saldos e da movi-

emitir as autorizag6es abaixo para implantagSo do Gerenciamento de
do ESTADO.contas corre

para o fornecimento de extrato bancdrio (modelo abaixo);

ll. Autorizag{o para transferdncia de saldos (modelo abaixo).

2.3. A centrali[agdo, aplicagSo, resgate e suprimento entre contas, de recursos orga-
ment6rios dos Qrgdos e entidades do ESTADO depender6 de Decreto do Poder Exe-
cutivo.

3. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTAS CORRENTES DO ESTADO

Com o objetivo fle otimizar a gestdo e o controle dos recursos financeiros do ESTADO,
referidos recurBos poderdo ser centralizados e controlados pelo Sistema de
Gerenciamento de Contas Correntes, disponibilizado pelo BANCO ao ESTADO.

3.1. Na operapionalizag?,o do Sistema de Gerenciamento de Contas Correntes, cons-
tituem obrigagoSs do BANCO:

3.1.1 . Transferif, diariamente, os saldos credores remanescentes nas contas correntes
identificadas pefo ESTADO como sendo Conta(s) Centralizada(s), para a conta corrente
denominada Cdnta Centralizadora ou Conta Unica;

^7
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3.1.2. Aefetuar
diretamente
mite de saldo
untca;

6bitos e liquidar cheques sacados contra a(s) Conta(s) Centralizada(s)
guichOs de caixa da(s) agdncia(s) detentoras da(s) conta(s), at6 o li-

ue a Conta Centralizada detiver junto a Conta Centralizadora/Conta

3.1.3. Disponib
ciamento de

deral e demais

ao ESTADO software para a administragdo do Sistema de Geren-
Correntes:

3.1.4. Aplicar, sBmpre que autorizado pelo ESTADO, as disponibilidades das contas,
utilizando o sistfma de aplicagio e resgate autom5tico/ programado, por comando;

3.1.5. Manter o efetivo acompanhamento e supervisSo dos trabalhos por interm6dio de
empregado exclusivo do seu quadro, de modo a prestar atendimento personalizado ao
ESTADO.

3.2.
tituem

Na operapionalizagdo do Sistema de Gerenciamento de Contas Correntes, cons-
do ESTADO:

3.2.1. Centra r no BANCO os recursos financeiros d disposigdo do ESTADO, assim
entendidos tod os 6rgdos da administragSo direta e entidades da administragdo pri-
blica indireta no ANEXO XIX do Contrato, independentemente da fonte, ai in-

e acordos de cooperagSo financeira firmados com o Governo Fe-
ismos nacionais e internacionais, governamentais ou ndo, exceto

cluidos os

no caso de im legalem contrdrio;

3.2.2. Informar
Centralizadas,

BANCO as contas correntes a serem consideradas como Contas
fins da transferOncia di6ria de saldo, colhendo as respectivas auto-

rizagOes dos
denominado

is pela movimentagSo das contas correntes, em documento
o de Transfer6ncia de Saldos, conforme modelos ao final deste

5.
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5.{. O

consulta
deverd disponibilizar ao ESTADO acesso em meio eletr6nico para

onlrne flos bloqueios judiciais realizados nas contas do ESTADO.

5. DTSPOSTpoES GERATS

6.1. O BANCp deverS manter atualizada a relagio dos servidores do ESTADO de-
signados para {ssinar as autorizag6es de movimentag6es banc6rias. As designag6es
e solicitagdes dd exclus6es serao enviadas pelo ESTADO, via oficio, e o BANGO fard
a exclusio ou irlclusdo dos nomes dos servidores no sistema.

6.2. O ESTADO credenciarS, por meio de oficio enviado ao BANGO, assinado pelo
representante lqgal do 6195o, os servidores aptos a assinar, dois a dois, os documentos
de autorizagSo para movimentagio de contas.

6.3. O ESTAQO encaminhard ao BANGO, via oficio, lista de servidores autorizados
a acessar as cohtas do ESTADO, bem como eventuais exclus6es, informando nomes,
documentos nebess6rios e n0meros das contas com acesso autorizado para fins de
consulta.

6.4. Demais plardmetros para cadastramento do conv6nio de centralizagdo de saldos,
bem como everftuais alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO,
ocorridas ap6s 4ssinatura do Contrato, do qualeste 6 integrante, serSo pactuados entre
as partes, medi{nte troca de oficio, ata firmada, termo aditivo ou outro meio legalmente
admitido.

MODELOS

......../inserir nome, enderego e qualificagdo da autarquia, empresa pfblica,
sociedade de qconomia mista e fundagdo prjblica/, neste ato representado(a) por

......./inserir e qualificagdo do representante legal que assina pelo correntista/,
corrente de dep6sitos nr. (........), mantida na agdncia (.......),titular da co

AUTORIZAo nco do Brasil S.A. a fornecer ao ESTADO, diariamente e por intermddio
do Sistema de de Contas Correntes - BB CONTA UNICA, o extrato
banc6rio da acima citada.

Locale data

Nome da entidade correntista

represfntante legale do seu
/
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(............)iqseriro(s) nome(s) da(s) pessoa(s) respons6vel(eis) pela movimentagdo
da conta-correnlte, que consta do cadastroicartdo de aut6grafo referente d conta, cujo
saldo serd trangferido diariamente para a conta centralizadora ......, respons6vel(eis)
pela movimentQgdo da conta nr. (......), mantida na Ag6ncia (... .. .), autoriza(m) o
Banco do Brasif S.A. a transferir, diariamente, os saldos finais credores ou devedores
apresentados n{s contas acima citadas, para a conta de nr. (........), mantida naAg6ncia
(. )

A present$ autorizagSo 6 parte integrante do Contrato de prestagdo de servigo
para o Sistema de Gerenciamento das Contas Correntes /BB Conta Unicai firmado
entre o Banco dp Brasil S.A. e o ESTADO, em DD/MM/AAAA, cujo teor expressamente
declaro(amos) (onhecer e concordar.

Locale data /lLr /^ W,,Nome e CPF do respons5vel pela 
/

movimentagdo {a conta corrente , U7 t /\U'
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ANEXO VII- PAGAMENTO A FORNECEDORES, CREDORES E
TRANSFERETcIRS DIvERSAS

1. INTRODU9AO

1.1. Sem prejuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverao ser
observadas tamb6m as regras contidas neste ANEXO, que correspondem ds
especificag6es tecnicas, rotinas e requisitos especificos pertinentes aos servigos de
Centralizagio e Processamento de Pagamentos e Repasses aos Credores e
Fornecedoreg e Transfer€ncias Diversas do ESTADO no Ambito da Administragdo
Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo nos termos do art. 20, inciso lll, da
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei no 101/2000).

'1.2. Tais servigos sdo os descritos na ClSusula Primeira, Inciso l, alinea "e", do
Contrato, do qualeste 6 integrante.

2. CONDT9QES CenAtS DA PRESTA9AO DOS SERVI9OS

2.1. Os sefvigos descritos no objeto do Contrato, relativos aos Pagamentos e
Repasses aqs Credores e Fornecedores e Transfer6ncias Diversas do ESTADO,
deverio ser $restados em Ambito nacional.

2.2. Os Sisfemas do ESTADO e do BANCO ir6o se comunicar por meio de Sistema
de Comunic4g6o EletrOnica, de responsabilidade do BANCO, que serA objeto de
tratativas e ajustes entre as dreas de tecnologia da informag6o de ambos.

2.3. O seryigo de Pagamentos e Repasses aos Credores e Fornecedores e
Transferdncias Diversas do ESTADO serdo processados exclusivamente por meio
eletrdnico, e exclusivamente via cr6dito em conta corrente dos credores no BANCO,
salvo situag6es decorrentes de previs6es constitucionais ou legais, contratos vigentes
do ESTADO, determinag6es judiciais e ds parcelas de cr6dito consignado.

2.3.1. Podem ser adotados quaisquer das seguintes modalidades:

Paganfento para cr6dito em conta corrente mantida pelo favorecido em Ag0ncia
BANCO nb Pais:

Pagantento para cr6dito em conta de poupanga mantida pelo favorecido em

a)

do

b)

Agdncia do BANGO no Pais;

c) Pagamento por cr6dito em outro banco no Pals, mediante DOC e/ou TED;

d) Pagarlento/Transferdncia por meio do Autoatendimento Setor P0blico entre
contas correntes do pr6prio ESTADO.

corrente dos
prazo de 90
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2.4. Em virtude da exclusividade dos pagamentos via
credores no BANCO, fica acordado ent2,6f partes/lfq

cr6dito em conta
a concessdo do
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(noventa) dids, ao ESTADO, para as providdncias cabiveis e os ajustes necess6rios
em seus sistemas visando o cumprimento da restrigdo.

2.5. Para atendimento ds demandas da SEFA e da CELEPAR. relativamente aos
sistemas infdrmatizados de processamento dos pagamentos aos Fornecedores e
Credores e Transfer6ncias diversas do ESTADO, o BANGO deverd dispor de
Solug6o/Sistema de atendimento de suporte t6cnico da Equipe T6cnica qualificada.

2.6. Observado o padrdo FEBRABAN, sempre que necessSrio o BANCO e o
ESTADO deverdo fazer os ajustes e atualizag6es necessdrias para melhoria dos
sistemas.

2.7. O BAlilCO deverS disponibilizar ao ESTADO, acesso em meio eletrOnico para
consulta onlirne dos bloqueios nas contas do ESTADO.

3. REQUTSTIOS, CONDT9oES TECNICAS E ROTTNAS OPERAC|ONA|S

3.1. As refiessas sdo arquivos eletrOnicos enviados diariamente pelo ESTADO, em
que constam os Pagamentos/Repasses e Transfer6ncias diversas a serem realizados.

3.2. O retorno 6 a resposta do BANCO, enviada em forma de arquivo eletrOnico ao
ESTADO diariamente, em que devem constar respostas paru todos os
Pagamentos/Repasses e Transfe16ncias diversas.

3.3. Cada pagamento remetido, deve ter um retorno correspondente.

3.4. Em capo de pagamento n6o realizado, tamb6m deve haver o
com o c6digO correspondente de acordo com o padrdo CNAB 240
similar.

3.5. O arquivo de pagamento (arquivo-remessa) dever6 ter sido recebido pelo
BANCO com anteced€ncia minima de 1 (um) dia ritil, a contar da data prevista para o
d6bito na conta do ESTADO.

3.6. O BAlitlCO acatard eventual solicitagSo de cancelamento e substituigSo de
arquivos de pagamento, bem como de cancelamento de determinado langamento ou
lote, desde Que receba tal pedido com anteceddncia minima de 01 (um) dia 0til a
contar da data estabelecida para d6bito na conta do ESTADO. Excepcionalmente, nas
solicitagdes gfetuadas pela SEFA, por interm6dio da CoordenagSo da AdministragSo
Financeira dp Estado - CAFE, o BANCO poderd efetuar o cancelamento de
pagamento at6 as 12:00 (doze horas)do dia do d6bito.

3.7. O BAl.lCO efetuard o d6bito do valor relativo aos pagamentos na conta
informada no arquivo-remessa no momento da liberagio do arquivo de pagamento.

3.8. A liberagSo

interm6dio do
de arquivo de pagamento poderd ser efetuada pelo ESTADO, por

retorno, inclusive
- FEBRABAN, ou

ffu
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excepcionalntente pelo BANCO, mediante autorizagao assinada pelo ESTADO,
contendo informagOes detalhadas dos pagamentos conforme solicitado pelo BANGO.

3.9. O ESTADO responsabiliza-se pela veracidade dos dados informados ao
BANCO por meio magn6tico e epistolar.

3.10. Os pagamentos aos favorecidos serSo efetuados nos exatos termos, datas e
valores consfantes no arquivo-remessa encaminhado pelo ESTADO, com excegdo
dos pagamentos que forem rejeitados, nao cabendo ao BANGO qualquer
responsabilidade por eventual erro, omissdo ou imperfeigdo existente no arquivo.

3.11. Na modalidade cr6dito em outro banco no Pais o ESTADO pode, a seu crit6rio,
indicar que o pagamento seja realizado por meio de DOC ou TED, cabendo ao
BANCO, apenas e tdo somente, informar ao ESTADO, por meio de arquivo-retorno,
que o pagamento foi enviado ao outro banco, n6o se responsabilizando, portanto, pelo
efetivo langainento do cr6dito na conta corrente do favorecido.

3.12. Para dfetivag5o das transferdncias, na modalidade cr6dito em outro banco no
Pais, deveriO ser observados os limites de valor e hor6rio definidos pelo Sistema
Financeiro Nacionalque ser6o informados pelo BANCO.

3.13. O ESTADO fica obrigado a informar a finalidade da transferdncia TED/DOC no
arquivo-remessa, conforme descrig6o dos domlnios contidos no manual de operagOes
do servigo.

3.14. Fica egtabelecido que a insufici€ncia de saldo em conta, os problemas t6cnicos
causados pelb ESTADO e o n6o cumprimento, de sua parte, nos prazos anteriormente
mencionadoq, implicarSo adiamento, na mesma proporgdo dos atrasos, da data de
pagamento aps favorecidos.

3.15. O BANCO encaminhar6 ao ESTADO, diariamente, arquivo retorno de
depuragSo c$ntendo os langamentos pagos/cancelados/estornados/rejeitados, com
vistas a possibilitar a conciliagSo eletrdnica de suas contas. Os retornos do BANCO
devem ser remetidos no prazo m5ximo de D+1.

3.16. Em caFo de informagdo inconsistente enviada pelo ESTADO, que acarrete em
impossibilidade de pagamento pelo BANGO, esta informagio tamb6m deve ser
detalhada no arquivo de retorno.

4. CONDIqOES PENI LIOUIDA9AO ELETRONICA DE BOLETOS E GUIAS

4.1. O BAI{CO prestar6 ao ESTADO o servigo de liquidagao por meio eletr6nico,
dos boletos de cobranga e guias onde o ESTADO figure como pagador.

4.2. O ESTADO enviarA ao BANCO arquivo-remessa contendo a descrigdo do
boleto de cobranqa e guias a ser debitadojrrflf conta corrente.

rv4P P6gina 3 de 10



4.2.1. O arquivo de pagamento (arquivo-remessa) deverd ser enviado pelo ESTADO
ao BANGO, com anteced6ncia minima de 01 (um) dia [til, a contar da data prevista
para o debitq na conta do ESTADO.

4.2.2. O ESIADO autoriza o BANCO a efetuar o debito do valor relativo aos
pagamentos por ele ordenados, na conta que estiver indicada no arquivo-remessa no
momento da liberagSo do arquivo de pagamento pelo ESTADO.

4.2.3. O ESTADO expressamente autoriza o d6bito na conta corrente que estiver
indicada no arquivo-remessa.

4.2.4. O valor referente a pagamento recusado por banco destinatdrio de cr6dito e
devolvido por ocasiSo da apresentagio do respectivo boleto d Cdmara de
Compensagdo ser6 creditado na conta que estiver indicada no arquivo-remessa no
momento dq liberagdo do arquivo de pagamento pelo ESTADO, cabendo ao
ESTADO, nesta hip6tese, providenciar o pagamento do boleto recusado.

4.2.5. A remessa n6o poder5 conter boleto vencido ou a vencer com prazo superior a
sessenta dias da data do envio.

4.2.6. O ESTADO poder6 solicitar por meio eletr6nico o recebimento do boleto de
cobranga em que seja pagador e esteja colocado em cobranga registrada junto ao
BANCO.

4.2.7. A info4mag6o necess6ria ao pagamento e a
do boleto de cobranga a pagar, digitalizada no
responsabilidade do ESTADO.

4.3. A solicitagSo de cancelamento de pagamento agendado deve ser efetuada pelo
ESTADO rpediante envio de comando especifico no arquivo-remessa
impreterivelniente at€ as 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia programado para
o pagamento.

4.3.1. O BAll'lCO n6o se responsabiliza pelo cancelamento do pagamento, caso o
mesmo j6 tenha sido processado.

4.4. O ESTADO manterai nas datas de pagamentos, em sua conta informada no

arquivo-remelssa, saldo suficiente para pagamento dos boletos.

4.5. Fica eEtabelecida a isengdo de responsabilidade por parte do BANGO:

a) Por falha em equipamento do ESTADO, que gere atraso ou impossibilite
pagamento de boleto;

b) Por erfo de processamento decorrente de informagSo incompleta e/ou inexata,
fornecida pelb ESTADO;

caracterizagdo e i nd ivid u alizagdo
arquivo-remessa, 6 de exclusiva

c)
de
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5. DOS PAGAMENTOS DAS ORDENS BANCARIAS - SISTEMA OBN

5.1. 56o as seguintes as modalidades de Ordens Banc6rias, a serem processadas
pelo Sistema OBN:

5.1.1. Modalidade D6bito na Conta Unica do ESTADO:

. OB tipo 11 - Ordem Bancdria de Credito, cuja conta do favorecido 6 em outro
banco;

. OB tipo 12 - Ordem Banc5ria de Cr6dito, cuja conta do favorecido 6 no BANGO

. OB tipo 14 - Ordem Bancdria para transfer€ncia entre contas de mesma
titularidade com float zero;

. OB tipo 17 - Ordem BancAria Lista, possibilita o pagamento para v6rios
favorecidos em uma 0nica ordem;

. OB tipo 18 - Ordem Banc6ria Fatura com c6digo de barras, para liquidagdo de
titulos, guias, carnds e assemelhados referentes a conv€nios mantidos no
BANCO:

. OB tipo 19 - Ordem Bancdria Fatura sem c6digo de barras, para liquidagdo de
GPS, DARF e DARF simples;

. OB tipo 21 - Ordem Banc6ria para D6bito na conta de devolugio/cancelamento
de OB e cr6dito na Conta Unica do convenente.

5.1.2. Modalidade D6bito na Conta de Conv6nio:

. OB tipo 31 - Ordem Banc5ria de Cr6dito em conta de favorecido em outro
banco:

. OB tipo 32 - Ordem Bancdria de Cr6dito em conta do favorecido no BANCO;

. OB tipo 34 - Ordem Bancdria para transferdncia entre contas de mesma
titularidade com float zero;

. OB tipo 37 - Ordem Banc6ria Lista que possibilita o pagamento para vdrios
favorecidos em uma 0nica ordem;

. OB tipb 38 - Ordem bancdria Fatura com c6digo de barras, para liquidagdo de
titulos, guias, carn6s e assemelhados referentes a conv€nios mantidos no

BANCO:

. OB tipo 39 - Ordem Banc6ria Fatura sem c6digo de barras, para liquidagdo de
GPS, DARF e DARF simples.

A, 
N,@
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5.1.3. O pagamento a fornecedores de bens e servigos, nos termos do presente
ANEXO, poderd ocorrer em Ambito nacional, sendo que a Rede pagadora serd
composta de toda a rede de ag€ncias do BANCO.

5.1.4. O ES'||ADO informard as contas correntes das Unidades Gestoras - UG para
d6bito, nos termos do presente ANEXO, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
exatiddo dos dados informados por meio dos arquivos de pagamentos.

5.1.5. O ESTADO fornecerd ao BANCO os dados necessiirios A efetivagdo dos
pagamentos, atrav6s do intercAmbio de informag6es em meio magn6tico, conforme
leiaute dos arquivos compativeis com os fornecidos pelo BANCO.

5.1.5.1. A disponibilizagdo dos recursos das OB - Ordens Banc5rias de Credito
tipo 12 e 32 aos favorecidos ser6 efetuada pelo BANCO, atrav6s de crEdito em conta
corrente ap6S o cumprimento do float ora negociado de 01 (um) dia 0til, condicionado
d consist6ncib das informag6es constantes das OB. As OB de Cr6dito direcionadas
para correntistas de outros bancos - Ordens Banc6rias de Cr6dito tipo 11 e 31 -
ensejarSo o encaminhamento de DOC EletrOnico pelo BANCO ao Servigo de
CompensagSro de Cheques e outros Documentos - COMPE e/ou TED - Transfer6ncia
Eletronica Di$ponivel, ap6s o cumprimento do float ora negociado de 01 (um) dia 0til,
sendo que a sua liquidagao ou devolugio serA de responsabilidade do banco
favorecido. O desbloqueio das OB de cr6dito estar6 condicionado:

a) Ao perfeito processamento dos registros das OB encaminhados no arquivo
remessa OB111600;

b) A exist6ncia de saldo na conta fnica ou na conta de convOnio do ESTADO, no
dia da remessa do arquivo;

c) A entrega da RelagSo de Ordens Externas - RE ao BANCO.

5.1.5.2. A opgSo pelo ESTADO pela liberagdo autom6tica (desbloqueio) das
ordens bancdrias, sem a necessidade de entrega da RE nas agrSncias, autoriza o
BANCO a efetivar os cr6ditos automaticamente, a partir do processamento do arquivo
remessa.

5.1.5.3. O pagamento aos fornecedores e aos servidores ser6 efetuado nos
exatos termos e valores constantes dos arquivos entregues pelo ESTADO, n6o
cabendo ao BANCO qualquer responsabilidade por eventuais erros, omiss6es ou
imperfeig6es existentes nos mesmos. Qualquer pagamento indevido que decorra de
erro no preenchimento formal das OB 6 de responsabilidade do ESTADO.

5.1.5.4. O BANCO encaminharS, diariamente, arquivo retorno de depuragSo
contendo as OB pagas/canceladas ao ESTADO, com vistas a possibilitara conciliagSo
eletr6nica de sua conta f nica, mediante os c6digos de retorno 1,7 e 9.
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5.1.5.5. Para as OB a debito de contas de conv6nios, o ESTADO encaminhar6,
diariamente, arquivo retorno contendo as OB pagas/canceladas, mediante os c6digos
de retorno 1, 7, 8 e 9.

5.1.5.6. A devolugdo de recursos de OB's rejeitadas no processamento do
arquivo de OB enviado ao BANGO, serd creditado no dia 0til seguinte ao do
encaminhamento do arquivo pelo ESTADO na conta de origem do d6bito.

5.1.5.7. A devoluqdo de recursos de OB's canceladas via RE serd creditada na
conta de origem do d6bito no dia do cancelamento da OB.

5.1.5.8. As OB ndo liberadas/pagas no prazo de 07 (sete) dias ap6s a
transmissdo dos arquivos, serSo canceladas por decurso de prazo e terSo os recursos
creditados na conta de origem do d6bito no dia do cancelamento ou no primeiro dia
ritil subsequente, quando este cair em dia ndo 0til.

5.1.6. O BANCO disponibilizard ao ESTADO, caso este n5o possua sistema
automatizadd de pagamentos, aplicativo denominado BB Gestdo Max - M6dulo
Empenhos, Qujo objetivo 6 possibilitar o encaminhamento de arquivos em meio
magn6tico para efetivagdo dos pagamentos das ordens banc6rias de forma eletrdnica.

5.1.7. A indisponibilidade dos recursos e os problemas t6cnicos com os arquivos
causados pelo ESTADO provocarA o cancelamento desses arquivos. Nesse caso, o
ESTADO se compromete a comunicar aos seus fornecedores a impossibilidade do
pagamento, pem como sobre a alterag6o da data de pagamento da OB, isentando o
BANGO de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

5.1.8. Em caFos excepcionais, o ESTADO poderd solicitar a liberagdo antecipada de
ordem banc6iia para que a mesma credite o favorecido antes do cumprimento do float,
mediante pagamento de remuneragdo prevista no Anexo l.

5.1.9. Confofme Resolugdo no 44, de 25.02.2011, do Minist6rio da EducagSo/Fundo
Nacional de Desenvolvimento da EducagSo - FNDE, nio ser6o cobradas tarifas por
emissdo de ordens banc6rias nas contas correntes recebedoras de recursos do
FUNDEB,

6, DOS PAGAMENTOS VtA CATXA (PAGAMENTOS MANUATS)

6.1. Ser6o processados via caixa apenas pagamentos excepcionais.

6.1.1. A excQpcionalidade n6o abrange as relag6es contendo lista de benefici6rios,
uma vez que para permitir a autenticagdo e microfilmagem individualizada as
solicitag6es deverSo estar contidas em documentos especificos.

6.1.2. As auforizagOes de pagamentos manuais devem ser encaminhadas pelo
ESTADO ao BANGO, at6 as 12:0Q (doze horas), seguindo modelo conforme padrio

/l A
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banc6rio, a der fornecido pelo BANCO, contendo todos os dados necess6rios para
seu correto processamento:

a) Data, valor e n0mero do documento;

b) Dadoq do Ente pagador: razdo social, CNPJ, agdncia e conta de d6bito com
digito verificqdor;

c) Dadoq do beneficidrio: nome, CPF/CNPJ, n0mero do banco, agdncia e conta
com digito vqrificador;

d) Assinqturas autorizadoras.

6.1.3. Os documentos protocolizados no BANCO conforme previsto no subitem 6.1.2
deverio ser processados no mesmo dia, condicionado a existdncia de saldo na conta
a ser debitada. Os documentos protocolizados ap6s o hor6rio previsto no subitem
6.1.2 poderdp ser processados pelo BANCO no dia ritil seguinte (D+1).

6.1.4. Para fins de mensuragSo, controle e cobranga das tarifas dos processamentos
efetivados e4cepcionalmente por meio do canal Caixa, o ESTADO dever6 encaminhar
ao BANGO Oarta-remessa capeando os documentos, em 2 (duas) vias, contendo a
quantidade dp langamentos/pagamentos a serem efetivados.

6.1.4.1. Para apuragdo e cobranga mensal das tarifas, o BANCO se utilizarA das
quantidades informadas nas Cartas-remessas protocolizadas pelo ESTADO.

6.1.5. Para 0s pagamentos de Guias, codigos de barras e GPS Eletr6nicas, o
pagamento dpver6 ser realizado no dia do documento ao BANCO.

6.2. Todos os d6bitos correspondentes a pagamentos manuais deverSo ser
langados na conta de d6bito, pelo BANCO, de forma individual.

6.3. Os comprovantes de pagamentos efetuados de forma manual deverSo ser
encaminhadqs pelo BANCO ao ESTADO, via malote, no dia 0til seguinte ao do
pagamento.

7.P - MODALIDADE CREDITO EM CONTA CORRENTE POR MEIO
DO AUT ATENDIMENTO SETOR PUBLICO - AASP OU GERENCIADOR
FINANC RO

definem que o ESTADO efetuar6 no Autoatendimento Setor Pfblico
r Financeiro o cadastramento do beneficiSrio do cr6dito, cabendo ao

interm6dio da ag6ncia de relacionamento com o cliente, confirmar o

realizado, mediante solicitagSo escrita do ESTADO.

q. $aq

DE PRESTAqAO DE SERVTgOS FTNANCEIROS E OUTRAS AVENCAS N.o 003/2016 - SEFA, QUE
o EsrADo oo panatA E o BANco Do BRAS|L s.A.

7.',1. As
ou no
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7.2. Fica lecido que, ao efetuar o cadastramento do beneficidrio do cr6dito, o
ESTADO a

cadastrado.
riza o BANCO a transferir valores para a conta do benefici6rio

do limite diSrio estipulado pelo BANCO.

GERAIS

ibilidade dos recursos e os problemas t6cnicos com os arquivos
causados ESTADO provocard o cancelamento dos arquivos eletr6nicos. Nessa
hip6tese o E TADO se compromete a comunicar aos seus Credores/Fornecedores a
impossibil do pagamento, bem como sobre a alteragdo da data de pagamento,
isentando o O de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Na hip6tese de falta
de retorno BANCO, quanto a pagamentos ndo realizados, de forma que o ESTADO
nao possua de tomar as provid€ncias cabiveis para o correto pagamento dos
Fornecedo

8.2. ivamente para os pagamentos/transferdncias entre contas de mesma
titularidade para as contas dos 6rg5os integrantes da Administragdo Direta e
Indireta, o TADO poderd utilizar o servigo de transmiss6o de arquivo na modalidade

Diversos" com dispensa do float e da tarifa contratual."Paga

8.2.{. Caso
pagamento,

BANCO identifique a utilizagio desvirtuada desta modalidade de
seja, realizagSo de pagamento/transfer6ncia para pessoa juridica ndo

decorrentes

integrante
de abster

a Forneced
ANEXO.

e Credores, o BANCO arcarS com os encargos e reparag6es
atraso.

administragio direta e indireta do ESTADO, fica o BANCO autorizado
da liberagio dos pagamentos/transfer6ncias, devendo comunicar o

", sem prejuizo das demais condig6es estabelecidas no presente
ESTADO pa que este possa retransmitir novo arquivo na modalidade "Pagamento

8.2.1.1. Havendo a identificagdo da irregularidade ap6s a liberag6o e
dos pagamentos, o BANCO poderd comunicar o ESTADO, por meio

do 6rgdo Ente que deu causa d irregularidade, para que este providencie o
pagamento

Contrato.
tarifas e float, porventura devidos, sem prejuizo das disposig6es do

8.3. O GO dever5 manter o hist6rico dos pagamentos e repasses aos credores
e fornecedo
informagOes

do ESTADO pelo periodo de vigdncia do Contrato, fornecendo
uando solicitadas, no prazo mAximo de 48 (quarenta e oito) horas, para

os paga realizados nos fltimos 60 (sessenta) dias; no prazo m6ximo de 5

(cinco) dias 0teis, para os realizados em perlodos superiores ao anteriormente
prazo de 30 (trinta) dias para os documentos solicitados ap6s o tdrminoreferido;e n

do Contrato.
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8.4. O ESTADO se compromete a comunicar o BANGO, com no minimo 1 (um) dia
de anteceddncia, a inclusSo de novo(s) CNPJ(s) de Entes pagadores que passem a
utilizar o mesmo conv6nio de pagamentos da SEFA, sem prejuizo da obrigatoriedade
do 6195o estar com o cadastro atualizado junto ao BANCO.

9. DTSPOST9oES F|NAIS

9.1. O BANCO se obriga a divulgar efazer cumprir o conte0do deste ANEXO por
todas as depend€ncias do BANCO, localizadas no Estado.

9.2. O ESTADO se obriga a:

a) divulgar e fazer cumprir o conte0do deste ANEXO por todos os 6rgdos da
Administragdo Priblica Direta, Indireta, Fundacional, 6rgao de Regime Especial do
Poder Executivo e Empresas P0blicas;

b) credenciar servidores da SEFA para responder, perante o BANCO, pela condugdo
e cumprimento das condig6es estabelecidas neste ANEXO.

9.3. Eventuais alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO,
ocorridas ap6s assinatura do Contrato, do qual 6 integrante, serio pactuadas entre as
partes, mediante troca de oficio, ata firmada, termo aditivo ou outro meio legalmente
admitido.

4 v
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ANEXO Vilt-.IARRECADA9AO, CENTRALTZA9AO E REPASSE DE TRTBUTOS E
RECEITAS ESTADUAIS

1. INTRODU9AO

1.1. Sem prqjuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverao ser
observadas tanlb6m as regras contidas neste ANEXO, que correspondem ds condig6es
operacionais ppra a prestagSo dos servigos de arrecadag6o, centralizaglo e repasse
de tributos e qeceitas estaduais, de responsabilidade da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEHA, descritos na Cl6usula Primeira, Inciso l, allnea "h" e Inciso ll, alinea
"b", do Contratd, do qual este 6 integrante.

2. DOS SERV|9OS

2.1. A prestagdo, pelo BANCO, dos servigos de que trata este ANEXO
compreende:

a) A arrecadagdo dos tributos e outras receitas estaduais por meio da Guia de
Recolhimento do Estado do Paran6 - GR-PR, bem como o servigo de transmissao da
informagSo da arrecadag6o ao ESTADO, por interm6dio da Secretaria de Estado da
Fazenda, doravante denominada sEFA; sendo que em relagdo ao IPVA a arrecadag6o
tamb6m se dard de forma online ou por base replicada e por titulo de cobranga;

b) O dep6sito do produto da arrecadagdo na Conta Arrecadagao do Tesouro Geral
do Estado;

c) A centralizagdo dos recursos provenientes da arrecadagAo estadual, inclusive as
realizadas por rheio da GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais:

d) A distribuigSo da arrecadagSo aos Municipios, observadas as regras
estabelecidas np ANEXO lX do Contrato.

2.2. O ESTADO autoriza o BANCO a atuar como agente arrecadador dos
tributos e redeitas devidas ao ESTADO, como agente centralizador dos
recursos provenientes da arrecadagSo estadual e como agente repassador e
distribuidor de tfibutos estaduais e federais.

2.3. Os tributos arrecadados e recursos centralizados pelo BANCO, por forga
deste ANEXO, s5o os abaixo relacionados, al6m de outros que venham a ser
instituidos no Afnbito da competdncia estadual:

a) ICMS - lmposto sobre Operag6es Relativas A CirculagSo de Mercadorias e sobre
Prestagio de Servigos de Transporte Interestaduale Intermunicipale de Comunicagio;

b) IPVA - lmposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores;

c) ITCMD - lmposto sobre a Transmissdo Causa Mortis e Doagio de Quaisquer Bens
ou Direitos:

d) Taxas;
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e) Outras Rleceitas;

f) Repasse da arrecadagdo realizada por outras instituigOes banc6rias credenciadas
pelo ESTADO;

g) Dep6sito em garantia do tributo e de outras receitas estaduais, cujos
procedimentos e regras operacionais deverdo ser definidos posteriormente.

2.4. O ESTADO poderd contratar outras instituig6es bancdrias com a finalidade
de prestar servigos de arrecadagao, as quais passarSo a integrar a rede de agentes
arrecadadores de tributos e outras receitas estaduais, sendo que o BANCO se
obriga a participar da fase de homologagdo t6cnica destas instituig6es na condigao
de centralizader da arrecadagSo.

2.5. O BANSO obriga-se a atuar como agente centralizador da arrecadagio
estadual realizada pelas instituig6es bancdrias que integram ou venham a integrar
a rede de ageptes arrecadadores, conforme as regras e especificag6es t6cnicas
estabelecidas no Manual da Arrecadag6o - Banco Centralizador.

2.6. O BANGO disponibilizarA a estrutura necess6ria d execugdo dos servigos
prestados a SEFA, sendo que correrao por conta do BANGO todas as despesas
necessSrias para eventual implementag6o, manuten96o, readequa96o das
condig6es t6ctlicas e de reaparelhamento das Ag6ncias Banc6rias e Postos de
Atendimento pr6prios, necess6rios d prestagdo de servigos.

2.7. Os sisteJnas operacionais utilizados na prestagSo dos servigos contratados,
bem como futr]rras modificag6es deverSo ser previamente aceitos pelo ESTADO
para a preservFgao da compatibilidade com seus pr6prios sistemas.

3. DA ARRFCADA9AO DE TRTBUTOS E OUTRAS RECETTAS NAS AGENCTAS
DO BANCO

3.1. O BANCO obriga-se d prestagdo dos servigos relativos d arrecadagSo de
tributos e outras receitas, comprometendo-se a atender tecnicamente o que for
acordado com o ESTADO.

3.2. O BAN$O, como agente arrecadador, em relagdo d operacionalizagdo,
prestagio de contas de informagio, dep6sito do produto da arrecadagdo e guarda
dos documentqs, obriga-se a:

a) Fornecer e SEFA a relagdo das Ag6ncias e Postos de Atendimento Bancdrio, com
os respectivos 06digos de identificagdo e enderego. A alteragio, inclusSo e/ou exclusSo
das Agdncias e Postos deverSo ser comunicadas antecipadamente para cadastramento
nos sistemas;

b) Manter servigo de recebimento de GR-PR e IPVA de forma online, com acesso d
Base de Dados de IPVA da SEFA, nos canais: guichd de caixa, terminais de
autoatendimentp, internet ou outros meios que venham a ser normatizados pela SEFA,
mediante pr6vio acordo com o BANCO, mantendo-se o servigo de base replicada do
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c) Emitir,
contendo as i

cada
rmac6es

recebimento, o respectivo comprovante de pagamento,
minimas definidas pela SEFA e a autenticagio bancdria;

d) Transmitir a SEFA, diariamente, arquivos com
consolidadas gobre a arrecadagio realizada nas suas
Atend imento, s$ndo que:

informag6es parciais e
Agdncias e Postos de

d.1) O meio (rtilizado para a transferdncia das informagOes serd o eletrOnico, cuja
sof ugSo de condctividade ser6 o Connect Direct, o qual poderA ser substituido por outro
equivalente ou superior, desde que aprovado pela SEFA;

d.2) O arquivQ parcial serd transmitido em intervalos de at6 15 (quinze) minutos;

d.3) O arquiVo consolidado ser6 transmitido at6 ds 03:00 (trds horas) do dia
subsequente dquele em que os pagamentos tenham sido efetuados, independente de
tratar-se de dia 0til ou ndo;

d.4) Deverd p BANCO recepcionar o arquivo retorno do arquivo consolidado,
transmitido pel{ SEFA. Havendo informagOes rejeitadas, a regularizagSo dever6 ser
providenciada pelo BANCO, que as retransmitir6 no arquivo de informagOes
consolidadas d4 dia subsequente ao do retorno da remessa rejeitada;

e) Deposital", na Conta Arrecadagdo do Tesouro Geral do Estado, no primeiro dia ritil
subsequente dfiuele em que a arrecadagdo se realizou, o produto da arrecadagdo
efetuada nas Agdncias Bancdrrias e Postos de Atendimento do BANGO;

f) Manter oF documentos relativos d arrecadagdo realizada nas Agdncias e Postos
de Atendimentq do BANCO, na forma e prazos abaixo:

f.1) Pelo pra{o de 180 (cento e oitenta) dias, as primeiras vias da GR-PR, ou ainda,
preserv6-las poi outros meios previstos em legislagio, sendo que decorrido este prazo
os documentos deverdo ser destruidos pelo BANGO;

f.4 Pelo pra4o de 2 (dois) anos, as fitas detalhes e os documentos de controle dos
dep6sitos de afrecadagao, em papel ou preservados por outros meios legais, n6o se
eximindo da oQrigagSo de efetuar os repasses da arrecadagdo de tributos e outras
receitas estadupis que venham a ser identificados como ndo realizados nos prazos
avengados nesb ANEXO;

f.3) Pelo pra{o de 6 (seis) anos, contados a partir da data da arrecadagSo, os arquivos
magn6ticos das informag6es relativas aos documentos arrecadados.

4. DA ARRECADA9AO E CENTRALTZA9AO DO TMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEiCULOS AUTOMOTORES - IPVA

4.1. A arrecaflagao do IPVA pelo BANGO ser6 realizada por meio de GR-PR, de
forma online cdm acesso d Base de Dados do IPVA da SEFA, ou por meio de sistema
de transmiss5o e armazenamento de base de dados, conforme disposig6es referidas
no subitem 4.J, bem como por meio de titulo de cobranga, na condigdo de banco
destinatSrio.

/^
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4.2. A SEF
banc6ria que

emitird o titulo de cobranga em conformidade com a legislagSo
o trAnsito de documentos na compensagSo eletrOnica, sendo que

no campo livre 6 aplicado tratamento especlfico pela SEFA.

4.3. O O, como agente arrecadador de tributos estaduais, atuara como o
base de situag6es, obrigando-se a:agente central dor da

4.3.1. RecepciQnar a base anual de situag6es do IPVA gerida pela SEFA.

4.3.2. Manter qtualizada a base anual de situag6es cadastrais de IPVA, observando-
se que:

a) A troca {e informag6es sobre o cadastro de ddbito de IPVA, entre a SEFA e o
BANCO, dar-sQ-5 por meio de arquivos eletrOnicos cuja solugio de conectividade ser6
o Connect Dire{f, o qual poder6 ser substituido por outro equivalente ou superior, desde
que aprovado ppla SEFA.

b) Para ca{a arquivo eletr6nico transmitido pela SEFA, o BANCO emitir5 recibo
eletrOnico de a$eitagio, de acordo com as especificag6es acordadas com a SEFA, e o
enviard d emitehte logo ap6s o processamento das informag6es recebidas, retornando
todos os registrfs eventualmente rejeitados.

4,4. As inforfinag6es serSo transmitidas ao BANGO por meio de arquivo anual,
mensal, di6rio, eventual e especial, observando-se que todos os canais de sua rede
dedicados d drrecadagdo do IPVA deverSo ser atualizados conforme a seguir
especificado:

a) O cadaslro anual de d6bitos do IPVA serA transmitido ate o dia 10 de janeiro de
cada ano, cabehdo ao BANCO disponibilizar as informag6es recebidas no primeiro dia
(til subsequente equele em que a transmissdo ocorreu.

b) A consolipagdo do cadastro anual de d6bitos de IPVA serd transmitida quando
concluida pela SEFA, ao final do prazo de pagamento em cotas, cabendo ao banco
promover a atuplizagdo imediata das informag6es recebidas.

4.5. O IPVA deverd ser arrecadado nos mesmos canais indicados no subitem 3.2.b
deste ANEXO e emitido o respectivo comprovante de pagamento, contendo as
informag6es minimas definidas pela SEFA e a autenticagdo bancdria.

4.6. As rotin{s de recebimento do IPVA de forma online deverSo seguir as regras
estabelecidas rfo Manual de Integragdo - IPVA Paran6.

4.7. Nos te inais de autoatendimento deverd haver a opg6o para consulta e
ctrato de D6bitos do IPVA", de acordo com as especificag6es eemissSo de "

mensagens r rmativas contidas no Manual de Integragio - IPVA Parand.

4.8. Ser6o nados pelo BANCO os recolhimentos efetuados por meio do
compensag6o eletr6nica,titulo de cobra

observando-se
em outros bancos integrantes da rede de

a) destes recolhimentos deverio ser repassadas a SEFA no dia
da arrecadagSo e
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b) Apa do cr6dito tribut5rio pertencente ao municipio dever6 ser calculada pelo
conta do Municipio, nas regras estabelecidas pelaBANCO e itada na respectiva

LeiComp no 63/90;

c) Os valores das parcelas depositadas nas contas dos Municipios deverdo ser
informados a SEFA.

d) O repasse financeiro da arrecadagdo pertencente ao ESTADO dever6 ocorrer no
primeiro dia 0tilseguinte ao da arrecadagdo;

e) No caso de rejeigdo de informagdo pela SEFA, deverd solicitar ao banco
remetente as informag6es necess6rias para corrigir o registro de pagamento.

4.9. A operacionalizagSo, prestagio de contas de informagSo e guarda de
documentos pErtinentes d arrecadagdo do IPVA realizadas nas 496ncias Banc6rias
ou Postos de Atendimento do BANCO ser6o regidas pelas disposigOes fixadas no
item 3 deste AltlEXO.

4.10. O BANCO depositar6, na Conta Arrecadagdo do Tesouro Geral do Estado, no
primeiro dia 0tif subsequente Aquele em que a arrecadagdo se realizou, o produto da
arrecadagdo tribut6ria efetuada nas Ag6ncias Banc6rias e Postos de Atendimento do
BANCO, estendendo-se esta obrigagdo ao produto da arrecadagao por meio de titulo
de cobranga.

4.11. Em relagSo d arrecadagSo de IPVA realizada nos demais agentes
arrecadadores credenciados pelo ESTADO (exceto os recebidos por titulo de
cobranga), o BANCO deverd:

a) Receber, at6 ds 11:00 (onze horas), o produto da arrecadagdo por meio de STR-
0020;

b) Transmitir a SEFA, as informag6es contidas no STR-0020, at6 irs 13:00 (treze
horas) do mesntlo dia em que o recebeu, seguindo layout especifico do Arquivo STR -
Transferdncia de Recurso de IPVA;

c) Recepcionar, at6 ds 15:00 (quinze horas), o Arquivo ADR - Distribuigao do IPVA
por Municipio trgnsmitido pela SEFA;

d) Gerar e incluir no arquivo consolidado de informag6es, na mesma data do
recebimento do Arquivo ADR, uma GR-PR de repasse para cada agente arrecadador e
para cada Munibipio, preenchida com os seguintes dados: c6digo de receita 2992; data
de arrecadagdg; c6digo do banco arrecadador e da ag6ncia centralizadora daquele
banco; quantiddde de documentos; c6digo do Municipio e valor total;

e) Depositai a cota parte do Municipio e do Estado, nas respectivas contas, de
acordo com as informagOes contidas na GR-PR de repasse, a que se refere a allnea
anterior:

0 Nos casqs em que o STR-0020 ou STR-0020 Complementar sejam transmitidos



DE PRESTA9AO DE SERV|9OS FTNANCETROS E OUTRAS AVEN9AS N.o 003/2016 - SEFA, QUE
O ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A,

g) Ocorrendo a hip6tese tratada na alinea anterior, a SEFA transmitir6 ao BANGO,
atd ds 17:00 (dezessete horas), novo Arquivo ADR, contemplando, exclusivamente, a
distribuigdo do novo Arquivo STR a que se refere a alinea anterior.

h) O BANCO deverd gerar nova GR-PR de repasse, referente ao arquivo citado na
allnea anterior, com os mesmos dados da alinea "d".

5. DA CEN]TRALIZA9AO FTNANCETRA DA ARRECADA9AO

5.1. A centralizagdo da arrecadagio compreende os servigos que o BANCO executarA
em relagdo A arrecadagSo recebida na rede do pr6prio BANCO, em relag6o d
arrecadagSo recebida dos demais agentes arrecadadores contratados pelo ESTADO e
o repasse financeiro para a Conta Arrecadag6o do Tesouro Geral do Estado e para as
Contas dos Municipios.

5.2. Em relagEo A arrecadagdo em GNRE, realizada pelo pr6prio BANCO, dever6:

a) lncluir, n0 arquivo consolidado de informag6es, uma GR-PR de Repasse, a qual
dever6 conter: A6digo de receita 1970, data da arrecadagSo, Agdncia Centralizadora do
BANCO especffica da GNRE, quantidade de documentos arrecadados e valor total;

b) Transferir os recursos no primeiro dia ritil subsequente d data do efetivo
recolhimento, para a Conta Arrecadagdo do Tesouro Geral do Estado e para as Contas
dos Municipios, de acordo com os percentuais vigentes;

c) Atender aos comandos de ajustes de repasse financeiro provenientes de
compensag6es enviados pela SEFA.

5.3. Em relagEo a arrecadagSo recebida pelos demais documentos de arrecadagdo
pelo pr6prio BANCO, dever6:

a) Transferir os valores recebidos, no primeiro dia ritil subsequente d data do efetivo
recolhimento, para a Conta Arrecadagdo do Tesouro Geral do Estado e dos Municipios,
distribuindo-o por grupo de receita e em conformidade com os percentuais vigentes;

b) Quando se tratar de valores recebidos em GR-PR dos grupos de receita 6 e 7
(posigdo 35 do c6digo de barras), relativos ao ICMS securitizado pelo ESTADO, a cota
parte do ESTADO (75%) dever6 ser transferido da Conta Arrecadagdo do Tesouro Geral
do Estado para a Conta da Companhia Paranaense de Securitizagdo - PRSEC;

c) Atender aos comandos de ajustes de repasse financeiro provenientes de
estornos, retificdg6es, restituigOes e compensagOes enviados pela SEFA.

5.4. Em relagdo a arrecadagSo em GNRE, repassada pelos demais agentes
arrecadadores oontratados pelo ESTADO, o BANCO dever6:

a) Receber as importdncias por eles transmitidas, por meio da STR0020, conforme
especificado no Manual da Arrecadagdo - Banco Centralizador;

b) Para cada STR0020 recebida, incluir no arquivo consolidado de informag6es uma
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agencia do
especifica da

arrecadador (ag6ncia centralizadora do agente arrecadador,
RE), quantidade de documentos arrecadados e valor total;

c) Transferi[ os recursos recebidos nas contas do ESTADO e dos Municipios, no
primeiro dia ftif seguinte dquele em que o BANCO os recepcionou, e distribul-los em
conformidade cpm os percentuais vigentes;

d) Realizar os comandos de ajustes de repasse financeiro, provenientes de
compensag6es, enviados pela SEFA, devidamente justificados.

5.5. Em a arrecadagdo em GR-PR, referentes aos grupos de receita ICMS,
ITCMD. Taxas e Outras Receitas, repassada pelos demais agentes arrecadadores
contratados ESTADO, o BANCO dever6:

a) Receber importdncias por eles transmitidas, por meio de STR0020, totalizado
e individua por grupo de receita, conforme especificado no Manual da Arrecadaq6o
- Banco or;

b) Para
GR-PR de

STR0020 recebida, incluir no arquivo consolidado de informag6es uma
, a qual deverA conter: grupos 1, 6 e 7 - ICMS: c6digo de receita

1996; grupo 3 ITCMD: c6digo de receita 3999; grupo 4 - Taxas: c6digo de receita 4995
e grupo 5 - c6digo de receita 5991, data da arrecadagio, agdncia do banco
arrecadador ( centralizadora do agente arrecadador, especifica da GR-PR),
quantidade de ocumentos arrecadados e valor total:

c) Transferif os recursos recebidos nas contas do ESTADO e dos Municipios, no
primeiro dia 0til seguinte dquele em que o BANCO os recepcionou, e distribui-los em
conformidade cpm os percentuais vigentes, sendo que, dos valores relativos aos grupos
6 e 7, a cota parte do ESTADO (75%) deverd ser transferida para a Companhia
Paranaense de SecuritizagSo - PRSEC;

d) Realizar os comandos de ajustes de repasse financeiro, provenientes de
compensag6es, enviados pela SEFA, devidamente justificados.

5.6, O BANCp em relaqdo d prestagSo de contas do repasse financeiro, dever6:

a) Enviar a uivo de prestagio de contas do repasse financeiro, at6 ds 06:00 (seis
uinte dquele em ocorreu a arrecadagSo, incluidas as prestag6es daquilo
ado pelo pr6prio BANCO e o repassado pelo demais agentes

horas)do dia
que foi
arrecadadores
Repasse;

ESTADO na mesma data e informado por meio das GR-PR de

b) Enviar i sobre o produto da arrecadagdo, at6 irs 08:00 (oito horas) do
por meio do Mapa dedia em que o ito ocorrer na Conta Tesouro Geraldo Estado.

TransferBncia ArrecadagSo Banciria - MTAB.

5.7. O arq de prestagSo
conterio as
Centralizador.

de contas do repasse financeiro e o arquivo do MTAB
discriminadas no Manual da ArrecadagSo - Banco

no entanto, serem modificados a crit6rio da SEFA, caso em que
o BANGO ser5 devidamente notificado para promover os ajustes no prazo acordado

letrdnico via Connect Direct.com a SEFA. meio de transmissdo serd o
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5.8. As regulpmentag6es futuras e demais crit6rios operacionais que se fizerem
necessdrios dt sistemdtica dos servigos e ndo previstos neste instrumento serSo
efetuados mediante Oficio ou Ata.

DO PRMO DO REPASSE FTNANCETRO DA ARRECADA9AO

6.1. O repas$e do produto da arrecadagSo dever6 ser efetuado pelo BANGO no
primeiro dia 0til seguinte ao que tenha recebido, seja em relagio d arrecadagdo
pr6pria como {quela recebida dos demais agentes arrecadadores na condigSo de
centralizador dg arrecadagao do ESTADO.

7. DO CREDTTO DAS PARCELAS DOS TRIBUTOS PERTENCENTES AOS
MUNICIPIOS

7.1. O BANOO obriga-se a efetuar o repasse das parcelas pertencentes aos
Municipios do produto da arrecadagSo dos impostos de compet6ncia do ESTADO,
conforme a Llei Complementar n" 63/90, inclusive em relagdo aos valores
arrecadados e ttransferidos ao BANGO por outros agentes arrecadadores.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO BANCO

8.1. Constituem responsabilidades do BANCO:

a) Pelo perliodo de 6 (seis) anos, contados da data da arrecadagdo, prestar
informag6es gdrais concernentes ao recebimento de tributos por ele arrecadados e
certificar a legitifnidade da autenticagSo aposta nas mencionadas guias ou comprovantes
de pagamento, no prazo mAximo de 5 (cinco) dias riteis, contados da data da cidncia da
solicitagSo efetuada pela SEFA;

b) Informar p composigdo de todos os modelos de autenticagSo de recebimento, com
a respectiva dqscrigdo dos elementos de sua composigdo, utilizados nas agdncias
banc5rias e poStos de atendimento do BANCO;

c) Informar com anteceddncia minima de 10 (dez) dias as eventuais alteragOes dos
modelos de autenticag6es bancArias;

d) Fazer constar nos arquivos parcial e consolidado a reprodugdo fiel da
autenticagSo bdnc6ria utilizada no recebimento das guias;

e) Receber cheques administrativos para pagamentos de tributos e outras receitas
estaduais, observando-se:

l. Liquidar pheques emitidos por contribuintes para pagamento de tributos e outras
receitas estadu|is, de tipo diferente do estabelecidos neste item desde que o referido
cheque seja de emissSo do pr6prio devedor (titular ou pagador), nominal ao BANCO,
com valor igualpo constante no respectivo documento de arrecadagdo, vinculando-o ao
pagamento, se4do tais recebimentos de responsabilidade do ESTADO, exceto aqueles
efetuados em {esacordo com as especificagOes acima, bery{omo os recolhimentosz\- -

V 
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referentes a autp de infragSo ICMS (c6digo 1619 ou outro que o substitua) que ser6o de
responsabilidadB do BANCO.

ll. Com o objetivo de reduzir o recolhimento em cheque, o BANCO orientari sua rede
de Ag€ncias, periodicamente, a ndo receber tributos estaduais em cheques que n6o o
previsto no itern "e". Da mesma forma o ESTADO orientar6 seus contribuintes a n3o
efetuarem os pagamentos de tributos estaduais em cheque.

lll. Eventuai$ cheques que forem devolvidos, por qualquer motivo, referente a valores
arrecadados e jf repassados ao ESTADO, deverdo seguir o fluxo de devolugio previsto
no subitem 9.1, alinea "f', deste ANEXO.

fl Cumprir Oom as normas estabelecidas na legislag6o especifica do ESTADO, bem
como nos atos administrativos que vierem a ser lavrados para regular procedimentos
concernentes aps servigos de arrecadagSo;

g) Apresentar d SEFA, at6 o dia 15 (quinze) do mds subsequente ao da arrecadag6o,
para efeitos da remuneragdo prevista na ClAusula Oitava do Contrato, documento com
a discriminagao dos servigos prestados, constando o canal de recebimento, a
quantidade, a niodalidade de recebimento dos documentos e demais informag6es que
se fizerem necess:lrias d apuragdo da prestagio dos servigos;

h) Disponibilizar A SEFA, sem 0nus, os documentos e as informagOes necess6rias
para a verificagf,o dos procedimentos de arrecadagio.

8.2. E vedado ao BANGO:

a) Utilizar, igvelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno,
informagdo ou documento vinculados d prestagdo de servigos para a SEFA, sujeitando-
se d agdo penaf cabivel no caso de transgressSo;

b) O recebifnento de tributos e outras receitas estaduais por meio de guias de
recolhimento ifipr6prias; que contenham rasuras, emendas ou nas quais se omita a
identificagSo do contribuinte e os dados da receita a ser recolhida, bem como repassar
a informagio em desacordo com o estabelecido neste ANEXO;

c) Estornar, cancelar ou debitar valores, salvo nos casos indicados no subitem 8.3
ou em cardter excepcional, expressamente autorizados pela SEFA/Coordenagio da
Receita do Estado - CRE.

8.3. O BANCO fica autorizado a cancelar as modalidades de pagamentos a seguir
enumeradas:

8.3.1. Recebirnentos irregulares em GR-PR efetuados no guich6 do caixa,
observando-se que:

a) Na GR-FR cancelada e no comprovante de pagamento deverA ser aposta a

express6o "cancelado" e a identificagSo do caixa que efetuou o cancelamento. Todas as
vias da GR-PR e o comprovante originaldo pagamento devem ser retidos e guardados
por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cancelamento;
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b) O cancel[mento dever6 ser efetuado no mesmo dia da realizage.o do pagamento,
sendo vedada a sua realizagio ap6s a transmissSo do arquivo diSrio de informagSo
consolidado:

c) O registro do cancelamento do pagamento deverS ser informado, exclusivamente,
no arquivo parcialtransmitido na mesma data da arrecadagdo cancelada.

8.3.2. Recebimentos realizados mediante o uso de fraude eletr6nica. observando-se
que:

a) O cancelamento dever6 ser efetuado no mesmo dia da realizag6o do
sendo vedada a sua realizagao ap6s a transmissdo do arquivo didrio de

pagamento,
informa96o

consolidado;

b) O registrp do cancelamento do pagamento deverA ser informado, exclusivamente,
no arquivo parcialtransmitido na mesma data da arrecadag6o cancelada.

8.4. O BANOO prestarS informag6es gerais concernentes aos recebimentos
cancelados, pelo periodo de 6 (seis) anos, contados da data da arrecadagdo
cancelada.

9. DAS REFPONSABTLTDADES DO ESTADO, REPRESENTADO PELASEFA

9.1. 56o responsabilidades da SEFA:

a) Expedir normas e procedimentos relativos d arrecadagSo dos tributos e outras
receitas estadudis;

b) Informar ao BANCO, por escrito, as normas estabelecidas na legislagdo estadual
concernentes aos servigos de arrecadagdo;

c) Especificar o protocolo de comunicagdo utilizado na transmissSo eletrdnica de
dados, sendo que aos procedimentos vigentes na data da celebrag6o do Contrato, do
qual este Anexq 6 integrante, aplicar-se-do a solugSo de conectividade Connect Direct,
a qual poderd sdr substituida por outra equivalente ou superior, desde que aprovada pela
SEFA;

d) Estabelecer especificag6es t6cnicas parc a captura e envio das informag6es,
sendo que aos procedimentos vigentes na data da celebragdo do presente Contrato,
aplicar-se-6o aquelas contidas no Manual da ArrecadagSo - Banco Centralizador;

e) Estabeleber especificagOes t6cnicas que, eventualmente, n5o constem no Manual
da Arrecadagdo - Banco Centralizador, mediante pr6vio acordo com o BANCO;

f) Restituir ao BANGO valores que tenham sido repassados indevidamente d Conta
Arrecadagio dq Tesouro Geral do Estado, por falha pertinente aos 6rg5os integrantes
de sua estruturh ou nos casos de pagamentos realizados mediante uso de fraude na
guia de recolhirgento, fraude eletr6nica ou cheque ndo compensado, observando-se que:

l. A restituiBdo poderA ser em
estorno:
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ll. O BANCp deverS formalizar requerimento de devolugSo do valor no prazo de at6
20 (vinte) dias, contados do repasse indevido ou da data de contestagdo do d6bito pelo
cliente, no casq de fraude, anexando os documentos que fundamentem o seu pedido;

lll. O prazo de restituigio ser6 de at6 60 (sessenta) dias, contados da data do
protocolo do pedido, desde que esteja acompanhado de todos os documentos
necess6rios d qomprovagdo do fato;

g) Remunerar o BANCO pelos servigos prestados na condigdo de arrecadador.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O BANGO sujeitar-se-d ds seguintes penalidades:

a) Multa de 2% (dois por cento) ou 0,33% (trinta e tr6s cent6simos por cento) ao
dia, aplicando-se dentre elas a que for menor, e atualizagSo monet6ria com base na
variagSo positiva do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC-Mensal) pro
rata-dia, al6m fle juros de mora de 1o/o (um por cento) ao mds ou fragSo, calculados
sobre o valor do principal at6 a data do efetivo repasse, pelo descumprimento do
ptazo pa'a repasse financeiro previsto no subitem 6.1 deste ANEXO;

b) Multa de 2 (duas) Unidades PadrSo Fiscal do ParanS - UPF/PR, por
documento, na hip6tese de descumprimento das disposig6es relativas d guarda dos
documentos, pfevistas no subitem 3.2, alfnea "f";

c) Multa de 4 (quatro) UPF/PR, na hip6tese de descumprimento dos prazos de
envio de arquivos, estabelecidos no subitem 3.2, alinea "d"; nas alineas "b" e "f" do
subitem 4.11 e no subitem 5.6 deste ANEXO;

d) Multa dF 3 (tr€s) UPFiPR, na hip6tese de descumprimento do prazo
estabelecido phra prestagSo de informag6es e legitimidade da autenticagSo aposta
nos documentqs de recebimento, previstos no subitem 8.1 , alinea "a" deste ANEXO,
excetuados os casos que, devidamente justificados pelo BANCO, demandem tempo
maior de pesqqisa.

10.2. Por um periodo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inicio da prestagdo de
servigos de um novo agente arrecadador, as multas previstas no subitem 1 1.1, alinea
"c" deste Anexo ser5o dispensadas, por se tratar de periodo de estabilizagSo de
rotinas e proced imentos administrativos.

11. DA APL|CA9AO, RECURSO E PRAZO PARA PAGAMENTO DAS
PENALIDADES

11.1. As pen4lidades previstas no item 11 deste ANEXO, ser6o notificadas
administrativarnente, independentemente de interpelagSo judicial ou extrajudicial;

11.2. O prazo para pagamento das penalidades 6 de 30 (trinta) dias contados da
data da notificagio, observando-se que: 
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l) os valores dbvidos pelo BANCO serSo pagos por meio de GR-PR ou na forma
determinada nfl legislagio estadual;

ll) o recolhimento das penalidades previstas, efetuado fora do prazo, sujeitard o
BANCO d atudlizagio calculada com base no indice utilizado pelo ESTADO para
atualizagdo de seus cr6ditos tribut6rios, sob pena de inscrig6o em divida ativa.

11.3. CaberA recurso da penalidade imposta, no prazo de 10 (dez) dias (teis,
contados da cidncia da notificagdo, A autoridade que lhe aplicou a penalidade. A
autoridade que praticou o ato recorrido poderd reconsiderar sua decisio, no prazo
mdximo de 10 (dez) dias 0teis, ou entdo, ainda neste mesmo ptazo, encaminhar o
recurso, devidamente instruido, d autoridade superior, que dever5 proferir a decisdo
no prazo de 10 (dez) dias 0teis a contar da data de seu recebimento.

11.4. O recurso ter6 efeito suspensivo sobre a fluOncia do prazo fixado no item
anterior.

11.5. A ndo apresentagdo de defesa ou recurso no ptazo estabelecido, importar5
confissio quarlto d materialidade da penalidade aplicada, independentemente de
nova notificagSo.

11.6. O nao pagamento da penalidade aplicada ao BANCO, no prazo estipulado,
implica16 inscriBdo em divida ativa e consequente cobranga judicial.

12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCAL|ZA9AO DA PRESTA9AO DOS
SERVT9OS Ds CENTRALTZA9AO E ARRECADA9AO TRTBUTARTA E OUTRAS
RECEITAS

12.1. A fiscalipagdo da execugSo dos servigos de centralizagdo e arrecadagdo
tributAria e outras receitas prestados pelo BANCO 6 competdncia da
SEFA/lnspetoria Geral de Arrecadagdo - lGA, que ter6 plenos poderes para:

l) homologar servigos prestados pelo BANGO;

ll) recusar servigos que estejam em desacordo com as especificagOes t6cnicas do
Manual de Arrqcadag6o - Banco Centralizador;

lll) notificar o QANCO em relagio As penalidades previstas neste ANEXO;

lV) lavrar e firrnar Ata ou Oficio mencionadas no presente instrumento;

V) outros que direta ou indiretamente se relacionem com a prestagdo dos servigos
de arrecadagao e centralizagdo de tributos, ressalvadas as hipoteses previstas de
sigilo bancdrio.

13. DA SUBCONTRATA9AO DE CORRESPONDENTES BANCARTOS

13.1. O BANCO poderd subcontratar a prestagSo de servigos de correspondentes
bancdrios para arrecadar tributos e outras receitas estaduais, mantendo-se os
mesmos procedimentos e normas de arrecadag6o estabelecidos para o BANCO.

13.2. O BANCO ter6 total responsabilidade sobre os servigos prestados pelo
correspondente, respondendo pelos repassesldgVnfgrmagio e fiffitlceiro, bem como
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esclarecimentds sobre a arrecadagao e o pagamento de penalidades previstas que,
porventura, venham a ser impostas pela inexecugdo ou execugSo dos servigos de
arrecadagSo efn desacordo com as normas impostas pela SEFA.

13.3. O BANCO 6 respons6vel por qualificar os correspondentes bancArios,
mantendo o pedrao de comprovante de pagamento com as informag6es minimas
exigidas pela $EFA e o layout da autenticagdo utilizada pelo BANGO.

14. DAS DrSpOSrgoES GERATS SOBRE OS SERV|9OS DE ARRECADA9AO,
suA CENTRALIZA9AO E REPASSES

14.1. Se constatado erro, falha ou omiss6o de procedimentos t6cnicos ou
operacionais nas rotinas desenvolvidas para a prestagSo do servigo de arrecadag6o
e centralizagao da arrecadagdo, o BANCO dever6 resolver a irregularidade
imediatamente ap6s a constatagdo, sem prejuizo de aplicagio da penalidade cabivel.

14.2. Fica designada, pelo BANCO, a Ag6ncia 3793-1, localizada na Rua Visconde
de Nacar, 1.440, 260 andar, Curitiba - Parand, como estrutura organizacional
respons6vel para realizar o atendimento ao ESTADO, bem como auxiliar no efetivo
cumprimento das obrigag6es assumidas pelo BANCO neste ANEXO.

14.3. Todas as orientag6es t6cnicas e todos os procedimentos operacionais
pertinentes d Arrecadagdo de tributos e outras receitas e seu controle, previstos
neste ANEXO, poderdo ser alterados, extintos, inovados ou substituidos pela SEFA,
mediante entendimento pr6vio com o BANCO, sendo que o prazo para implantar o
novo servigo serd fixado de comum acordo entre o ESTADO e o BANGO, salvo falhas
de sistema de processamento de dados que impliquem erro de informagdo, valor,
prazo para pagamento e outros da mesma natureza que deverao ser corrigidas de
imediato pelo BANCO.

14.4. Quando necessdria a extingdo, inovagdo, modificagdo, substituigSo dos
procedimentos t6cnicos ou operacionais que envolvam a arrecadagdo de tributos e
outras receitas e seu controle, avengadas neste ANEXO; a extingdo ou substituigSo
da GR-PR por novas guias; a criagio e o desenvolvimento de novos servigos e
metodologia de arrecadagio, as novas disposig6es deverdo ser firmadas em Ata ou
Oficio, desde que n5o incorram em alteragdo do objeto e n6o importem em alteragSo
da remuneragSio devida ao BANGO.

14.5. Ocorrendo a extingio da UPF/PR, serd adotado automaticamente em
substituig6o, outro indice que preserve adequadamente o valor da moeda.

14.6. Correm por conta do BANCO todas as despesas necess6rias e decorrentes
da implementagdo, manuteng6o, readequag6o das condig6es t6cnicas e de
reaparelhamento das agdncias, postos de atendimento ou de qualquer unidade que
integre a estrutura organizacional do BANCO, necess6rios d prestagdo do servigo
de arrecadagao avengados neste ANEXO.

14.7. O BANCO deverd manter estrutura de atendimento com objetivo de assegurar
os servigos de arrecadagSo e o seu conseq.udfrte repasse d Conta Arrecadagio do
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Tesouro Geral
retomada das

14.8. Qualq
continuidade
tributos e o
por um period
den0ncia co
ESTADO.

o Estado, al6m de garantir a manutengdo dos servigos necess6rios d
tividades, inclusive na ocorr6ncia de greve.

que seja a causa da rescis6o do Contrato, o BANGO obriga-se dr

prestagdo regular dos servigos de arrecadagio e centralizagio de
receitas avengadas neste ANEXO, em decorrdncia de sua natureza,
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de recebimento da

, salvo se expressamente liberado desta obrigag6o pelo

n
/dq,,
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- DISTR|BU|9AO/REPASSE DO PRODUTO DAARRECADAqAO

1.1. Sem prejuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverdo ser
observadas tamb€m as regras contidas neste ANEXO, que correspondem ds
condig6es qperacionais para prestag6o, por parte do BANCO, dos servigos de
distribuigdo dos recursos do ICMS Estadual, FUNDEB, lPl-Cota Municipal e Royalties
e outros de gompet€ncia do ESTADO, descritos na Cldusula Primeira, Inciso l, alinea
"h" do Contrdto, do qualeste 6 integrante.

1.2. O ESTADO, por meio deste documento, autoriza a distribuigSo direta do lPl-
Cota Parte tt,llunicipal e Royalties.

1.3. A disttfibuiqdo de Royalties ser6 efetivada atravds do sistema DAF do BANCO.

2. DTSTRIBUT9AO OO FUNDEB

2.1. A distfibuigao dos recursos do FUNDEB ter5 as seguintes condig6es t6cnicas
e operacionais:

2.1.1. Cabe ao BANGO:

a) Efetu{r a abertura de conta corrente para cada um dos benefici6rios
(Municipios), inclusive do Estado do Parand, especifica para os repasses dos valores
referentes ad FUNDEB;

b) DistriQuir semanalmente, no primeiro dia ftil da semana subsequente, os

recursos financeiros referentes ao Fundo de Manutengdo e Desenvolvimento da
EducagSo Q6sica e de Valorizagdo dos Profissionais da Educagdo - FUNDEB,
mediante offpio da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA-PR, provenientes do
ICMS COTA PARTE MUNIC|PIO a serem repassados pelo BANCO, para

disponibiliza$do dos mesmos aos beneficidrios, no primeiro dia 0til subsequente;

c) Distribuir semanalmente, no segundo dia 6til da semana subsequente, os
recursos nceiros referentes ao Fundo de Manutencdo e Desenvolvimento da
EducagSo e de Valorizagdo dos Profissionais da Educagdo - FUNDEB,
mediante ofi da SEFA-PR, provenientes do ICMS (COTA PARTE ESTADO), IPVA

MUNICIPIO E ESTADO) E ITCMD, para disponibilizagdo dos mesmos(GOTAP
aos be , no primeiro dia 0til subsequente.

Prestar os esclarecimentos solicitados pelo Estado e pelos Municipios;

Fornecer em meio magn6tico (DAF867) a SEFA-PR os dados relativos aos

d)

e)

repasses rellizados para fins

U" ilN Ar..P6einalde4-/ 'r-" [/ l /



Municipios e demais entes interessados;

f) Mantdr armazenado em sistema de grande porte as informag6es dos repasses
efetuados, at6 5 (cinco) anos ap6s a sua data de distribuigSo.

2.1.2. Cabe ao ESTADO enviar oficio ao BANCO, semanalmente, com as seguintes
informagOes:

a) No primeiro dia 0tilda semana subsequente ao periodo arrecadado inclusive o
primeiro dia (terga feira a segunda feira):

- Valores de FUNDEB origem do ICMS COTA PARTE MUNIC|PIO a sefem
distribuidos;

- Data de distribuig6o - data de efetivagSo dos cr6ditos aos benefici6rios;

- Data de refer6ncia - data que indica os coeficientes que deverSo ser
aplicados na distribuigSo;

- IndicagSo das contas em que os recursos ficam disponiveis no BANGO para
distribuigao (contas a serem debitadas).

b) No segundo dia ttil da semana subsequente ao periodo arrecadado,
abrangendo de terga a segunda feira, o IPVA cota parte Estado, ICMS cota parte
Estado e ITCMD, exceto em relagSo ao IPVA cota parte Municipio cujo periodo
apurado serd de quarta a terga feira:

- ValOres de FUNDEB, origem do ICMS (cota parte Estado), IPVA (cota
parte Estado e Municipio) e ITCMD a serem distribuidos.

- Data de distribuigSo - data de efetivagdo dos cr6ditos aos beneficiSrios;

- Data de refer€ncia - data que indica os coeficientes que deverio ser
aplicados na distribuigdo;

- Indicagio das contas em que os recursos ficam disponlveis no BANCO
p4ra distribuigio (contas a serem debitadas).

2.1.3. Os valores relativos d distribuigao do FUNDEB, s6o calculados com
base 4o coeficiente de participagio de cada Estado, DF e Municipio, divulgado
anualinente pelo Minist6rio da Educagdo - MEC.

3. DTSTRTBUTqAO OO tCwrS

3.1. A distribuig6o dos recursos do
t6cnicas e operacionais:

3.1.1. Cabe ao BANCO:

IGMS Estadual terd as seguintes condig6es

um dos benefici6rioscada

a,

DE PRESTA9AO DE SERV|9OS FTNANCETROS E OUTRAS AVENqAS N.o 003/2016 - SEFA, QUE
o EsrADo Do PARANA E o BANco Do BRAS|L s.A.

a) Efetuar a abertura de

/
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(Municipios)

ao IGMS;
o Estado do ParanS, especifica para os repasses dos valores referentes

b) Distribuir semanalmente, no primeiro dia 0til da semana subsequente, aos
Municipios, finediante oficio da SEFA-PR, os recursos financeiros referentes ao ICMS,
para disponipilizagdo dos mesmos aos beneficiSrios, no primeiro dia ritilsubsequente
ao da distrib{tigao. Os valores relativos d distribuig6o do IGMS estaduals6o calculados
de acordo cdm o coeficiente de participagio de cada Municipio conforme informag6o
repassada pblo ESTADO;

c) Prest{r os esclarecimentos que forem solicitados pelo ESTADO e pelos
Municipios;

d) Forneper em meio magnetico (DAF674) a SEFA-PR os dados relativos aos
repasses rehlizados para fins de consulta de 6rg5os do Governo Federal, dos
Municipios e demais entes interessados;

e) Manter armazenado em sistema de grande porte as informag6es dos repasses
efetuados, at6 5 (cinco) anos ap6s a sua data de distribuigdo;

f) Forne0er, ao final do exercicio, arquivo em meio magn6tico - DAF768 contendo
as d istribuigdes anuais efetivadas.

3.1.2. Cabe ao ESTADO:

a) Infonrlar ao BANGO, por meio de arquivo eletr6nico DAF603, os coeficientes
de participa$do de cada Municipio a ser utilizado no processo de Distribuigdo;

b) Infornlar ao BANGO, at6 15 (quinze) dias riteis da data de distribuigdo,
quaisquer albragOes a serem observadas nos coeficientes de distribuig6o de recursos
aos Municlpips;

c) Envia{ ao BANCO semanalmente, no primeiro dia 0til da semana subsequente
ao periodo inclusive o primeiro dia (terga feira a segunda feira), oficio com
as segu informag6es:

-Va de IGMS a serem distribuidos;

- Dqta de distribuigdo - data de efetivagio dos cr6ditos aos beneficidrios;

- Ddta de referdncia - data que indica os coeficientes que deverdo ser
afllicados na distribuig6o;

- Indicagdo das contas em que os recursos ficam disponiveis no BB para
di$tribuigeo (contas a serem debitadas).

4. DrsTRrBUrgAO OO S|MPLES NACTONAL - SNA
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4.1. O BANCO 6 o agente responsdvel pela centralizagio e distribuigSo dos recursos
arrecadados pelo proprio banco e demais bancos d Uni5o, Estados, Distrito Federal e
Municipios.

4.2. As infqrmag6es necessdrias para a distribuigSo dos recursos ser6o fornecidas pelo

Servigo Fedeqal de Processamento de Dados - SERPRO, encaminhadas ao BANCO em at6
D+1 da data da arrecadagSo nos bancos.

4.3. O BAilICO por meio de sua Agdncia Centralizadora Nacional, promove a conciliagSo
dos valores rEcebidos da SERPRO e viabiliza os cr6ditos aos benefici6rios (Uni6o, Estados,
Distrito Federhl e Municipios) no dia 0til seguinte, ou seja, em D+2 da data da arrecadagSo.

4.4. Os valbres referentes a parcela do SNA do ESTADO do Paran6 sio disponibilizados
diariamente (4m D+2 da arrecadagSo) pela Agdncia Centralizadora Nacional, d Agdnda 3793-
1 - Setor P[bfico Curitiba, via cr6dito na conta 7093-9. Diariamente a Agdncia Setor P0blico
processa o rateio das cotas do ESTADO e dos Municipios, conforme oficio encaminhado pela

SEFA-PR ao BANCO.

4.5. Compete ao ESTADO:

a) Transferir diariamente o valor da cota parte do ESTADO referente ao FUNDEB
para aAgdnoia 3793-1 conta 80003-1;

b) Transferir diariamente o valor da cota parte dos Municipios referente ao
FUNDEB pafa a Ag6ncia 3793-1 conta 80004-x;

c) Transferir diariamente o valor da cota parte dos Municipios restante (excluindo
o FUNDEB) para aAgCncia3793-l conta 60004-0;

d) Efetudr a transfer6ncia da sua parte dos recursos de livre movimentagdo, de
forma a manter a conta com saldo zerado ao final do dia, permitindo a conciliagao
bancdria;

e) ValorQs creditados na conta 7093-9, da Agdncia 3793-1, ap6s as 16:00
(dezesseis hpras) serdo contabilizados no dia 0til seguinte;

f) Os vafores das transferdncias das alineas e "c" deverSo ser calculados
pelo ESTADO e transferidos por meio eletrdnico ate as 11:00 (onze horas) horas.

5. DAS ALTERA9OES OPERACTONATS

5.1. Eventi:ais alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO,
ocorridas apbs assinatura do Contrato, do qual este 6 integrante, serSo pactuadas
entre as partes, mediante troca de oflcio, ata firmada, termo aditivo ou outro meio
legalmente qdequado.

YrtVd^n* 
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ANEXO AO CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVTqOS FTNANCETROS E OUTRAS AVENqAS N." 003/2016 - SEFA, QUE
ENTRE SI CELEBRAiI O ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A,

ANEXO X -ARRECADA9AO, CENTRALTZA9AO E REPASSE DOS RECURSOS
DO DETRAN/PR

1. TNTRODU9AO

1.1. Sem prqiuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverio ser obser-
vadastamb6m as regras contidas nesteANEXO, que correspondem irs condig6es ope-
racionais para a prestagdo dos servigos de arrecadagdo, distribuigSo/repasse e a cen-
tralizagSo dos recursos provenientes do DETRAN-PR, descritos na Cldusula Primeira,
Inciso l, alinea 1'h" e Inciso ll, alinea "c" do Contrato, do qual este ANEXO 6 integrante.

2. DOS SERVT9OS

2.1. O BANCO fica autorizado pelo ESTADO a atuar como agente arrecadador do
DETRAN-PR, e, ao mesmo tempo, como agente centralizador dos recursos provenien-
tes da arrecadagao.

2.2. Os recufsos centralizados e os valores arrecadados pelo BANGO, por forga
deste Anexo, sflo os provenientes das guias abaixo relacionadas, al6m de outras que,
porventura, venham a ser instituidas:

2.2,1. Guias prbprias de arrecadagdo do DETRAN-PR:

a) GRD - Quia de Recolhimento DETRAN;

b) GRLAV + Guia de Recolhimento do Licenciamento Anual do Veiculo;

c) GRM - de Recolhimento de Multa:

d) Titulo
sistema RENAI

Cobranga de arrecadagdo com a finalidade de operacionalizar o
F.

2.2.2.

a)

o online com a tecnologia "messaging"lSO8583:

online - Disponibilizado nos TAAs para pagamento no caixa para ndo

b) Renavan - exclusivo para correntistas do BANCO;

2.2.3. Repasse da arrecadagio realizada por outras instituig6es bancdrias que inte-
grem ou venhain a integrar a rede de agentes arrecadadores de d6bitos do DETRAN-
PR.

2.3. O DETRAN-PR poder6 contratar outras instituig6es financeiras, ou instrumentos
de pagamentos, com a finalidade de prestar servigos de arrecadagdo, as quais passa-

r5o a integrar a rede de agentes arrecadadoz

r frwl
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2.4. O
zada pelas

tes arrecad
esse fim

obriga-se a atuar como agente centralizador da arrecadagdo reali-
financeiras que integrem ou venham a integrar a rede de agen-

, conforme as regras e especificag6es t6cnicas estabelecidas para

, e ap6s a devida homologag6o t6cnica de cada agente arrecadador,

MFnter

pelo DETRAN-PR e pelo BANGO.

3. DAARRECADA9AO

3.1. O BANGO obriga-se d prestagdo dos servigos relativos d arrecadagSo, compro-
metendo-se a 4tender tecnicamente o que for acordado entre as partes.

3.1.1. O BANOO, como agente arrecadador, em relagdo d operacionalizagdo, presta-
gdo de contas fle informagSo, guarda dos documentos e dep6sito do produto da arre-
cadagSo, obrigq-se a:

3.1.1.1.
TRAN.PR;

o servigo de recebimento das Guias de Recolhimento do DE-

3.1.1.2. Mhnter servigo de captura do c6digo de barras das guias pr6prias do DE-
TRAN-PR, conforme subitem 2.2.1 deste ANEXO, o qual segue padrdo FEBRABAN,
sendo que no qampo livre 6 aplicado tratamento especifico pelo DETRAN-PR.

3.1.1.3. Manter comprovante de pagamento para os recolhimentos processados
em terminais dS autoatendimento, internet e guich6 de caixa, em conformidade com as
normas e regulgmentos da FEBRABAN, em comum acordo com o DETRAN-PR;

3.1.1.4. Erhviar para o DETRAN-PR, diariamente, arquivos com a informagio par-
cial e consolidafla sobre a arrecadagdo realizada nas Ag6ncias BancArias e Postos de
Atendimento do BANCO, na forma e prazos abaixo:

a) O meio rtttilizado para a transferr3ncia da informagdo ser6 o eletrOnico ou outro
equivalente ou puperior;

b) A arrecqdagdo parcial serdr informada ao DETRAN-PR em at6 15 (quinze)
minutos ap6s seu recebimento;

c) O BANQO dever6 enviar diariamente o arquivo de "log" de todas as transag6es
efetuadas. O arquivo de "log" dever6 preceder o arquivo consolidado. O repasse
financeiro serd efetuado de acordo com as barras enviadas pelo DETRAN-PR. Se a
barra for especffica do Cons6rcio Lider-DPVAT n6o constard no arquivo RCB001.

d) A arrecaflag5o consolidada serd informada at6 as 06:00 (seis horas) do dia
subseguente, dquele em que os pagamentos tenham sido efetuados;

e) No caso de transmissdo de informagdo que seja rejeitada pelo DETRAN-PR, a
regularizagdo do registro rejeitado deverd ser providenciada pelo BANCO que o
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f) Quanto pos tltulos liquidados, objeto de arrecadag6o do Sistema RENAINF,
enviar arquivo fetorno no dia seguinte ao do processamento, cuja conectividade, serA
Connect Direct:

3.1.1.5. Dbpositar, na Conta Receita Pr6pria do DETRAN-PR, no primeiro dia [til
subsequente (D+1) dquele em que a arrecadagSo se realizou, o produto da arrecada-
g5o de compet$ncia do DETRAN-PR.

3.1.1.6. Fazer constar nas informagOes eletrOnicas de arrecadagSo enviadas ao
DETRAN-PR a reprodugdo fiel das autenticagOes geradas para as guias arrecadadas,
pelas Agdncias ou Postos do BANCO.

3.1.1 .7 . FOrnecer relagio de Ag6ncias e Postos de Atendimento Banc5rio, com os
respectivos c6digos de identificagio e enderego. A alteragio, inclusSo e/ou exclusdo
das Agdncias e Postos deverSo ser comunicadas antecipadamente para cadastra-
mento nos sistemas

3.1.1.8. MBnter os documentos relativos d arrecadagSo realizada nas Agdncias e
Postos de atendimento do BANCO, na forma e prazos abaixo:

a) Pelo piazo de 180 (cento e oitenta) dias, a parte inferior das
GRDiGRLAVs/GRMs, ou ainda, preserv5-las por outros meios previstos em legislag6o,
sendo que decqrrido este prazo os documentos poderSo ser destruidos pelo BANCO;

b) Pelo prazo de 2 (dois) anos, as fitas detalhes e os documentos de controle dos
dep6sitos de afrecadagdo, em papel ou preservados por outros meios legais, nio se
eximindo da ohrigag6o de efetuar os repasses da arrecadagdo que venham a ser
identificados cqmo n6o realizados nos prazos avengados nesteANEXO;

c) Pelo prago de 6 (seis) anos, contados, a partir da data da arrecadagdo, os
arquivos magndticos das informag6es relativas aos documentos arrecadados.

3.1.1.9. Mfnter as rotinas de arrecadagdo nos terminais de autoatendimento, in-
ternet, guichd dE caixa ou outros meios que venham a ser implementados, assim como
os arquivos de transmissSo eletr6nica de informagOes pertinentes d arrecadagSo deve-
r5o ser aprovadas de comum acordo entre as partes.

3.1.1.10. Ertnitir protocolo online para consulta de d6bitos do veiculo, exclusiva-
mente no TM * Terminais de Autoatendimento do BANGO, de acordo com as especi-
ficag6es e mensagens enviadas/transmitidas pelo DETRAN-PR;

3.1.1.11. Manter consulta e recebimento do Licenciamento Anual exclusivamente
atrav6s do no d0 RENAVAM para clientes do BANGO, e, atrav6s, do Protocolo online a
partir do n.o do frENAVAM para os demais contribuintes, com as seguintes modalidades
de pagamento:

a) Licenciainento Anual Exercicio Atual: o qual englobard todos os d6bitos do
veiculo, compreendidos por licenciamento atual e anteriores, se houver, seguro
obrigat6rio atual e anteriores se houver, 

^uW de trdnsito, se houver" devendo ser
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b)

tegral e com todos os d6bitos existentes;

Anual de Exercicios Anteriores: compreendido por licenciamento
anterior(es), houver, seguro obrigat6rio anterio(es), se houver, multas de trdnsito,
se houver. nto n6o estiver vencido o exercicio atual. devendo ser recolhido com
valor integral e todos os ddbitos existentes.

3.1.1.12.
tag6o, co

r arquivo retorno ao DETRAN-PR, com recibo eletrOnico de acei-
as especificagOes acordadas, retornando tamb6m arquivos e registros

eventualmente

3.1.2. Em rela(6o aos meios de conectividade o BANCO observard o seguinte:

3.1.2.1. O recebimento da arrecadagdo online, utilizard o software IBM
WebSphere Mgssage Queue (MQ) versdo 7.0 ou superior.

3.1.2.2. O servigo de consultas e efetivagdo do pagamento online utilizando a tec-
nologia de "Messagihgi'lSO 8583 conforme disp6e o Manualdo Sistema.

3.1.2.3. Altroca de informag6es entre o DETRAN-PR e o BANGO dar-se-6 atrav6s
de mensagensl devendo ser mantido disponivel em ambiente de produgdo continua
tanto pelo DETRAN-PR, como pelo BANCO.

3.1.2.4. A transferdncia de arquivos entre o DETRAN-PR e o BANCO ser6 reali-
zado atrav6s dd software Connect Direct.

3.1.3. O BANCO efetuar5 a arrecadag6o das guias emitidas pelo DETRAN-PR de-
vendo obedecdr ds normas estabelecidas no Manual de Procedimentos da Arrecada-
g5o do DETRAN-PR.

3.1.4. O BANCO efetuar6 tratamento das guias do DETRAN-PR devendo obedecer irs
seguintes normgs:

3.1.4.1. GUias GRD, GRM e GRLAV: deverS obrigatoriamente ser devolvida ao
contribuinte, seldo vedada a retengdo integral pelo BANGO da guia fisica. O BANCO
dever6 reter sopnente a parte inferior com o c6digo de barras, quando arrecadado em
guich€ de caixq;

3.1.4.2. O BANCO dever6 emitir duplicado o comprovante de pagamento para a
guia GRD;

3.1.4.3.
mento

guias com c6digo de barras ser6o arrecadadas at6 a data de venci-
na barra. Para guia GRM, dever6 ser concedido desconto de 20o/o ate

a data de venci
data de sua va

4.

constante na barra, ap6s esta data recolher o valor integral at6 a
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4.1. O BANQO na condigao de agente centralizador
arrecadag6o, sBjam elas arrecadadas pelo BANGO ou
recadadores, oIriga-se:

I - Em relagdo q arrecadagio pr6pria do BANGO:

a) Transferir no primeiro dia 0tilsubsequente d data

dos recursos provenientes da
atrav6s dos outros agentes ar-

do efetivo recolhimento para a

b) Repassar os valores arrecadados nas contas dos conveniados com o DETRAN-
PR, conforme dados, prazos e beneficiSrios constantes nos arquivos de distribuigao;

c) Efetuar a prestagSo de contas, repasse e quitagdo da arrecadag6o do Seguro
Obrigat6rio - DPVAT, conforme procedimentos e instrumento legal existente entre o
BANCO e a Sqguradora Lider dos Cons6rcios do Seguro DPVAT, conforme registros
enviados no arquivo de distribuig6o;

d) Na idade de ocorrer algum problema na transmissio do arquivo de
dar-se-6 imediatamente ap6sdistribui96o DETRAN-PR, o prazo de repasse

recebimento e do arquivo.

ll - Em relagSo p arrecadagdo dos bancos credenciados:

a) O BANOO efetuard diariamente o repasse do produto da arrecadag6o realizada
pelos bancos credenciados nas contas do DETRAN-PR e na dos conveniados com o
DETR^AN-PR, conforme os dados, prazos e benefici5rios contidos no arquivo de
distribuigdo enViado.

b) Efetuar a prestagdo de contas e repasse/quitagdo da arrecadag6o do Seguro
Obrigat6rio - QPVAT, conforme procedimentos e instrumento legal existente entre o
BANCO e a SQguradora Llder dos Cons6rcios do Seguro DPVAT, conforme registros
enviados no arquivo de distribuigio;

lll - Processar q repasse do valor pertinente ao FUNSET, conforme dados enviados em
arquivo de distribuigSo, pelo DETRAN-PR, ou outra forma eletrdnica acordada entre as
partes.

5. DAS RESPONSABILIDADES

5.1. ConstituEm responsabilidades do BANGO:

a) Pelo pefilodo de 6 (seis) anos, contados da data da arrecadagdo, prestar
informag6es gQrais concernentes ao recebimento dos valores por ele arrecadados e
certificar a legitimidade da autenticagdo aposta nas mencionadas guias, no prazo
mdximo de 15 (quinze) dias fteis contados da data da ci€ncia da solicitagSo efetuada
pelo DETRAN-FR; ,/-l

conta do DETRAN-PR o produto da arrecadagdo, conforme dados constantes no
arquivo de distdibuigdo. O credito deverd ser realizado at6 ds 12:00 (doze horas);

rKr 
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b) Receber cheques de emissSo do pr6prio devedor - contribuinte constante na
guia (titular oU pagador), nominal ao BANCO, com valor igual ao constante no
respectivo dooumento de arrecadagSo, vinculando-o ao pagamento, sendo tais
recebimentos dp responsabilidade do DETRAN-PR, exceto aqueles em desacordo com
as especificag6es acima;

c) Os estomos a serem processados pelo BANCO, em decorrdncia de cheques
devolvidos por qualquer motivo, referentes a valores arrecadados e j6 repassados ao
DETRAN-PR, dever6o contar com pr6via autorizagao do ordenador da despesa,
devendo, para tanto, ser formalizado pedido no prazo m6ximo de 15 (quinze) dias,
contados da data da arrecadagSo;

d) Disponibilizar ao DETRAN-PR, sem 6nus, os documentos e as informag6es
necess6rias pala a verificag6o dos procedimentos de arrecadag6o.

5.2. E vedad0 ao BANGO:

a) Utilizar, develar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno,
informagio ou documento vinculados d prestagSo de servigos para o DETRAN-PR,
sujeitando-se d ag6o penal cabfvel no caso de transgressdo;

b) O recebiinento por meio de guias de recolhimento impr6prias, que contenham
rasuras, emendas ou nas quais se omita a identificagdo do contribuinte e os dados da
receita a ser fecolhida, bem como repassar a informagdo em desacordo como o
estabelecido ndste ANEXO;

c) Estornar; cancelar, ou debitar valores informados no arquivo consolidado, salvo
aqueles que, em cardter excepcional, sejam expressamente autorizados pelo
DETRAN-PR. Fica estabelecido que, no mesmo dia da arrecadagSo, se necess6rio
para a correg60 de erros, o BANCO poderA estornar ou cancelar valores desde que
antes do envio do arquivo consolidado.

5.3. Sdo responsabilidades do DETRAN-PR:

a) Expedir normas e procedimentos relativos ii arrecadagSo;

b) Especifidar protocolo de comunicagdo utilizado na transmissSo eletr6nica de
dados, sendo que aos procedimentos vigentes na data da celebragdo do Contrato, do
qual este ANEXO 6 integrante, aplicar-se-5o a solugdo de conectivid ade Conect Direct,
a qual poder6 $er substituida por outra equivalente ou superior, desde que aprovada
pelo DETRAN-PR;

c) Estabelecer especificagOes t6cnicas para a captura e envio das informagOes,

mediante pr6vio acordo com o BANGO;

d) Restituir ao BANCO o valor que, por falha pertinente aos 6rg6os integrantes da
estrutura banc4ria, tenha sido repassado indevidamente d Conta Receita Pr6pria do
DETRAN-PR, desde que n6o tenha gerado emissio de documentos, observando-se
que o prazo de restituigdo serd de ury_:r,rr^, o'":,. 

f".7S 
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desde que estQja acompanhado de todos os documentos necessdrios A comprovagSo
do fato:

e) Restituir ao BANCO os valores referentes aos cheques devolvidos, por qualquer
motivo, que tenham sido acolhidos para pagamento de d6bitos de responsabilidade do
DETRAN-PR, que:

1o) o pedido restituigdo deverd ser acompanhado dos documentos necessdrios d
comprovagSo;

20) a restituigSo serd realizada por meio de comando de estorno enviado pelo DETRAN-
PR:

3o) o prazo de festituigdo ser6 de, no mdximo, 15 (quinze) dias, contados da data do
protocolo do pQdido de restituig5o.

0 Analisar bs solicitag6es origin5rias de fraude eletr6nica solicitadas pelo BANGO,
buscando a cofnprovagdo do fato junto aos 6rg5os competentes, para restituigio dos
valores:

g) O DETRAN-PR estard dispensado de restituir valores pertinentes ao Seguro
Obrigat6rio - qPVAT, uma vez que o convdnio do Cons6rcio Lider opera obrigagoes
entre os bancoE conveniados, nio sendo o DETRAN-PR parte deste convOnio.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O BANCO sujeitar-se-ii drs seguintes penalidades:

a) Multa
disposig6es
ANEXO;

de 2 (duas) UPF/PR, por documento, na hip6tese de descumprimento das
relBtivas d guarda dos documentos previstas no subitem 3.1.1.8 deste

b) Multa de 4 (quatro) UPF/PR, na hip6tese de descumprimento dos prazos para
repasse de infoimagdo da arrecadagdo estabelecidos no subitem 3.1.1.4 desteANEXO;

c) Multa de 3 (trOs) UPF/PR, na hip6tese de descumprimento do prazo estabelecido
para prestagdo de informag6es e legitimidade da autenticagdo aposta nos documentos
de recebimentd, previstos no subitem 5.1, alinea "a" desteANEXO, excetuados os
casos que, d4vidamente justificados pelo BANGO, demandem tempo maior de
pesquisa;

d) Multa dd 1 (uma) UPF/PR por documento, cuja captura de dados tenha sido
efetuada com qrro pelos caixas das ag6ncias bancSrias do BANCO;

e) Multa de 2% (dois por cento) ou de 0,33% (trinta e trOs cent6simos por cento) ao

dia, aplicando-$e dentre elas a que for menor; e atualizagio monetdria com base no
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC-Mensal) pro rata-dia, al6m de juros
de mora de 1o/o (um por cento) ao mes oufragdo, calculados rK o valor do montante

'4 tm V 
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nao repassado ao DETRAN-PR, no caso de descumprimento do prazo estabelecido no
subitem 3.1.1.5 e item 4.1, inciso l, alineas'a'e 'b', e incisos ll e lll, todos desteANEXO.

6.1.1. O recolhimento das penalidades previstas, efetuado fora do prazo, sujeitar6 o
BANCO A atualizagSo monetiria calculada com base no indice oficial utilizado pelo
ESTADO para atualizagio de seus cr6ditos tributdrios.

6.2. O DETRAN-PR sujeitar-se-6 As seguintes penalidades:

a) Multa de 2% (dois por cento) ou de 0,33% (trinta e trds cent6simos por cento) ao
dia, aplicando-$e dentre elas a que for menor; e atualizagSo monetdria com base no
indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC-Mensal) pro rata-dia, al6m de juros
de mora de 1% (um por cento) ao m€s ou fragdo, calculados sobre o valor repassado
indevidamente d Conta do DETRAN-PR, na hip6tese de a mesma ser realizada em
desacordo com os prazos estabelecidos nesteANEXO;

b) Multa de 2% (dois por cento) ou de 0,33% (trinta e tr6s cent6simos por cento) ao
dia, aplicando-$e dentre elas a que for menor; e atualizagdo monetdria com base no
indice Nacionai de Pregos ao Consumidor (INPC-Mensal) pro rata-dia, al6m de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mds ou fragSo, at6 a data da efetiva restituigSo,
calculado sobrg o valor dos cheques acolhidos para pagamento de tributos e devolvidos
ao BANCO por qualquer motivo, na hipotese de a mesma ser realizada em desacordo
com os prazos estabelecidos nesteANEXO;

6.3. Ocorrendo a extingdo da UPF/PR, ser6 adotado automaticamente em substitui-
g5o, outro indide que preserve adequadamente o valor da moeda.

7. DA APLICA9AO, RECURSOS E PRAZO PARA PAGAMENTO DAS pENALt-

DADES

7.1. As penalidades previstas no item 6 deste ANEXO, ser6o notificadas administra-
tivamente, independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial;

7.1.1. O prazo para pagamento das penalidades 6 de 30 (trinta) dias contados da data
da notificagdo, Pbservando-se que:

a) Os valores devidos pelo BANCO serdo pagos atrav6s de langamento a cr6dito
na conta Receita Pr6pria do DETRAN-PR;

b) Os valofes devidos pelo DETRAN-PR ser6o creditados em conta corrente
especifica indicada pelo BANCO.

7.1.2. CaberA, As partes, recurso da penalidade imposta, no prazo de at6 5 (cinco) dias
0teis, contados da cidncia da notificagSo d autoridade competente que lhe aplicou a
penalidade. A qutoridade que praticou o ato recorrido poder6 reconsiderar sua decisSo,

/4 
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no prazo m6xinfo de 5 (cinco) dias 0teis, ou entao, ainda neste mesmo prazo, encami-
nhar o recurso, devidamente instruido, A autoridade superior, que deverd proferir a de-
cisSo no prazo pe 5 (cinco) dias riteis a contar da data de seu recebimento.

7.1.3. O recursb ter6 efeito suspensivo sobre a flu€ncia do prazo fixado nos subitens
7.1.1 e 7.1.2 ddste ANEXO;

7.1.4. A ndo apresentagdo de defesa ou recurso no prazo estabelecido, importar6 con-
fissdo quanto d materialidade da penalidade aplicada, independentemente de nova no-
tifica95o.

7.1.5. O ndo p4gamento da penalidade aplicada ao BANCO, no prazo estipulado, im-
plicard inscrigiQ em divida ativa e consequente cobranga judicial, independentemente
de nova notific{gdo.

8. DO MPANHAMENTO E FTSCALTZA9AO Oe PRESTA9AO DOS SERVT-

9OS DE CE Ao e RnnecADAeAo

8.1. A
dos pelo

da execugdo dos servigos de centralizagio e arrecadagio presta-

6 compet6ncia da Coordenadoria Financeira do DETRAN-PR, que
ter6 plenos para:

a) Homolo$ar ou recusar servigos que estejam em desacordo com as
especificagOes [6cnicas ou normas de arrecadagdo do DETRAN-PR;

b) Lavrar a ata de que trata o subitem 10.1.2 desteANEXO;

c) Aplicar q penalidades previstas, administrativamente, independentemente de
interpelag6o judicial ou extrajudicial;

d) Praticar putros atos que direta ou indiretamente se relacionem com a prestagdo

dos servigos dd arrecadagdo.

9. DA TA9AO DE CORRESPONDENTES BANCARTOS pOR PARTE
DO BANCO P PRESTAQAO DE SERVT9OS DE ARRECAgAO

9.1. O BAN poder6 subcontratar a prestagdo de servigos de correspondentes
banc6rios para , mediante autorizagSo expressa do DETRAN-PR, que poderd

exgrr que a I ig6o a ser contratada submeta-se dr realizagdo de testes que ser6o
aplicados pelo os quais abrangerdo todos os meios de pagamento, em

ambiente dispOnibilizado pelo Correspondente, e obtenha parecer favor6vel do DE-
TRAN-PR. l

9.1.1. O BANCO ter6 total responsabilidade sobre os servigos prestados pelo corres-
pondente, respbndendo pelas informagOes e esclarecimentos sobre a arrecadag5o de

DE PRESTAcAO DE SERV|9OS FTNANCETROS E OUTRAS AVENCAS N.0 003/2016 - SEFA, QUE
o EsrADo oo peRaHA e o BANco Do BRAstL s.A.
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tributos e o

tas pela i

normas I

9.1.2. E vedado

de penalidades previstas que, porventura, venham a ser impos-
ou execugSo dos servigos de arrecadagao em desacordo com as

pelo DETRAN-PR.

ao correspondente bancdrio atuar como agente centralizador da arre-
cadag6o do DEITRAN-PR

10. DOS PRPCEDIMENTOS DO BANCO QUANTO A CREDITO DE RECURSOS
A ORGAOS CdNVENIADOS

10.1. Os cr6ditos deverSo ser efetuados conforme valores, benefici6rios e prazos indi-
cados pelo DEIIRAN-PR em arquivo padrSo FEBRABAN CNAB240 e OBN600/601 en-
caminhado ao EANCO.

10.1.1. A distribuigdo da arrecadagSo efetuada no BANGO ser6 realizada atrav6s
de arquivo PAG (leiaute CNAB240) com float zero;

10.1.2. A distribuigio da arrecadagdo efetuada nos bancos credenciados serA re-
alizada atravEs d arquivo OBN (leiaute O8N600i601) com float zero.

10.1.3. O BANCO dever6 fornecer, sempre que necess6rio, informagdes relativas
aos repasses efetuados aos 6rgdos conveniados com o DETRAN-PR.

't1. DAS DtsPOSrqoES GERATS

11.1. Se constAtado erro, falha ou omissSo de procedimentos t6cnicos ou operacionais
nas rotinas despnvolvidas para a prestagio do servigo de arrecadagSo e centralizagE,o,

o BANGO ou a instituig6o por ele subcontratada dever6 resolver a irregularidade ime-
diatamente apQs a constatagio, sem prejuizo de aplicag3o da penalidade cabivel.

11.2. Todas as orientag6es t6cnicas e todos os procedimentos operacionais pertinen-

tes d arrecadagFo e seu controle previstos neste ANEXO, poder6o ser alterados, extin-
tos, inovados o1.r substituldos pelo DETRAN-PR, mediante entendimento pr6vio com o
BANCO, sendd que o prazo para implantar o novo servigo ser6 firmado de comum
acordo entre as partes, salvo falhas de sistema de processamento de dados que impli-
quem erro de ilrformagdo, valor, prazo para pagamento e outros da mesma natureza
que deverdo sdr corrigidas de imediato pelo BANCO.

11.3. Quando necessilria a extingio, inovagio, modificagio, substituigSo dos procedi-

mentos t6cnico$ ou operacionais que envolvam a arrecadagdo e seu controle, avenga-
das neste ANEXO; a extingdo ou substituigio de guias; o desenvolvimento de novos
servigos e metodologia de arrecadagdo, as novas disposig6es deverSo ser firmadas em

ata, desde que; nao incorram em alterag6o do objeto e ndo importem em alteragdo da

remuneragSo devida ao BANCO.

ho A,
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conta do BANCO todas as despesas necessdrias e decorrentes da
manutengSo, readequagdo das condig6es t6cnicas e de reaparelha-

, Postos de atendimento ou de qualquer unidade que integre a es-
I do BANCO, necessdrios d prestagio do servigo de arrecadagSo

ANEXO.

alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO, ocor-
inatura do CONTRATO, do qual este 6 integrante, ser6o pactuados
mediante troca de oficio, ato firmada, termo aditivo ou outro meio re-

4/v
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ANEXO XI- RECEBIMENTO DE DEPOSITO IDENTIFICADO

1. TNTRODU9AO

'1,1. Sem prejuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverSo ser observa-
das tambdm as regras contidas neste ANEXO, que correspondem as condig6es opera-
cionais paa a prestagdo, por parte do BANGO, do servigo de recebimento de dep6sitos
em conta do prOprio ESTADO junto ao BANCO contendo identificagdo do depositante,
descritos na ClAusula Primeira, Inciso l, alinea "k" do Contrato, do qual este e integrante.

2. DO SERVTgO

2.1. Os dep6sitos somente poderSo ser feitos em agdncias do BANGO no Territ6rio
Nacional;

2.2. O depositante serd identificado por n0mero - c6digo previamente combinado entre
Depositante, E$TADO e BANCO;

2.3. O ESTADO poder6 utilizar at6 3 (trds) tipos de identificadores, sendo 2 (dois) iden-
tificadores num6ricos e 1 (um) alfanumErico;

2.4. Os c6digos identificadores terao validade no dia seguinte d solicitagdo de cadas-
tramento e ou alteracSo.

3. DO ACOLHIMENTO DOS DEPoSITOS IDENTIFICADOS

3.1. Admite acolhimento de dep6sito no guichd de caixa em cheque, em dinheiro ou
ambos;

3.2. E vedado o recebimento por meio de envelope nos terminais de autoatendimento;

3.3. Admite tnansferOncia identificada na lnternet. no Gerenciador Financeiro e no ter-
minal de autoatbnd imento.

4. DAS OBRIGA9OES DO ESTADO

4.1. O ESTAPO compromete-se a fornecer ao Depositante, previamente, as informa-
gOes sobre confa, ag6ncia, valor a ser depositado e nfmero - c6digo;

4.2. Enviar ao BANGO pedido formal para inclusio ou exclusio de nfmero - c6digos
identificadores.

5. DAS OBRTGA9oES DO BANCO
d^0
YP I
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5.1.
dos;

5.2.

extrato especifico para consultar os dep6sitos identificados processa-

leiautes para operacionalizagio do servigo.

6, DAS AL RA96ES OPERACIONAIS - Eventuais alteragoes das disposig6es
operacrona|S nesteANEXO, ocorridas ap6s assinatura do CONTRATO, do qual
este 6 i , serdo pactuados entre as partes, mediante troca de oficio, ata firmada,

outro meio legalmente admitido.termo aditivo

/1 
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ANEXO Xil - SERVT9O DE COBRANqA BANCARTA

{. TNTRODUgAO

1.1. Sem prejuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverio ser observa-
das tamb6m as regras contidas neste ANEXO, que correspondem as condig6es opera-
cionais paraa prestagdo, por parte do BANGO, dos servigos de Cobranga Bancdria, cujo
pagamento naq possa ser efetuado por GR-PR, descritos na Cl6usula Primeira, Inciso l,

alinea "i" do Contrato, do qual este 6 integrante.

1.2. A adesSo a este ANEXO implica, de imediato, a constituigSo e nomeagdo do
BANCO como mandatdrio do ESTADO, conferindo-lhe poderes necess6rios e suficien-
tes para o efeito de cumprir o objeto do presente ANEXO que 6 o recebimento de seu
cr6dito junto ao pagador.

2. APRESENTA9AO DOS BOLETOS E TNSTRU9oeS Oe COBRAN9A - As par-

tes estabelecern, ainda, que:

2.1. Para a modalidade "Com Registro", o ESTADO apresentarA ao BANGO os dados
do boleto para tegistro no sistema corporativo do BANCO, via interc6mbio de dados em

meio eletrdnicq, em conformidade com as especificag6es t6cnicas indicadas pelo

BANCO.

2.2. O boleto de cobranga impresso pelo BANGO ou pelo ESTADO deve obedecer ds
normas do Banco Central do Brasil, quanto a sua forma, especificagOes t6cnicas, dimen-
s6o, campos, cpntefdo, c6digo de barras e linha digit6vel.

2.3. Quando a impressdo do boleto de cobranga estiver a cargo do ESTADO, o envio
somente poderp ocorrer ap6s conferOncia e aprovagSo, pelo BANGO, do modelo apre-
sentado, que ehitir6 autorizagSo por escrito para tal mister. O ESTADO obriga-se a ob-
servar o padrid aprovado.

2.4. O BANGO neo emite o "boleto proposta" descrito na Circular Bacen 3.59812012 e
3.656/2013. FiSa vedada a emissdo de boletos de cobranga pa'aa finalidade "boleto

proposta" descrita nas respectivas circulares.

2.5. Ao optar pelo encaminhamento de aviso de exist6ncia de boleto de cobranga ao
pagador/devedbr, por e-mail, o ESTADO assume toda e qualquer responsabilidade, in-
clusive pela guErda e conservagSo da autorizagio colhida junto ao pagador/devedor, re-
lativa ao envio de mensagens para o seu enderego eletr6nico, pelo prazo de 4(quatro)
anos, mantendo o BANCO indene em relagSo a tal ato. O envio de boleto por e-mail est6
disponivel para a modalidade de cobranga "Com Registro", exceto para as modalidades
"Vendor" e "Depcontada", e para a carteira para a qual a funcionalidade nio esteja dis-ponivel 
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2.6. O ESTApO obriga-se a informar ao BANCO o nome e CNPJ do pagador original
de boleto que llie tenha sido endossado.

2.7. InstrugOes de cobranga apresentadas pelo ESTADO poderdo ser aceitas pelo
BANCO at6 a baixa ou liquidagdo do boleto.

2.8. O ESTADO ndo poderS cobrar dos pagadores, inclusive a titulo de ressarcimento,
as tarifas devidas ao BANGO pela prestagio do servigo de cobranga de boletos ou,
ainda, eventuai$ outras despesas de emissdo dos boletos de cobranga, carnOs e asse-
melhados.

2.9. O prazo de "float" ser5 de 01 (um) dia [til, salvo determinagdo especifica definida
pelas partes.

2.10. O ESTADO ndo utilizard o servigo de cobranga bancdria para situagdes onde 6
obrigat6ria a utilizagdo de Guia de Arrecadagao (GR-PR), cabendo ao 6rgao interessado
no servigo obter anu6ncia pr6via da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).

3. GUARDA DE DOGUMENTOS - O ESTADO deverS manter sob sua guarda a do-
cumentagSo cdmprobat6ria da legitimidade da transagdo, referente ao boleto de sua
emissao enviado ao BANGO para cobranga na qualidade de mandatdrio.

3.1. O ESTAIDO obriga-se, ainda, ao seguinte:

3.1.1. Apresen{ar ao BANCO o boleto e demais documentos relativos d cobranga, todas
as vezes que lhe for solicitado, inclusive para a finalidade de protesto, no prazo mdximo
de 5 (cinco) dias.

3.1.2. Guardar a aludida documentagSo pelo prazo definido em Lei, bem como exibi-la
quando e onde for exigida.

3.1.3. Guardar os documentos de autorizagSo pr6via do pagador para envio de boleto
de cobranga pqr meio eletr6nico.

4. PRAZO DE APRESENTA9AO DOS BOLETOS - As partes estabelecem, ainda,
que:

4.1. Quando tfor utilizado intercdmbio de informagOes por meio eletr0nico referente d
modalidade "Cdm Registro", nos casos em que a impressdo e/ou postagem dos boletos
estiver a cargo do BANGO, os dados dos boletos dever6o ser apresentados ao BANCO
com antecedddcia minima de 20 (vinte) dias fteis da data de vencimento, quando se
tratar de boletop de cobranga em formato carn6; e 10 (dez) dias fteis da data de venci-
mento. nos denrais casos.

4'2' o boleto de cobransa emitido' "fr'l:P"" 
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5.1. SomentQ sereo encaminhados a cart6rio de protesto, pelo BANCO, os boletos
para os quais d ESTADO tiver expedido ordem de protesto por meio eletrOnico ou de
comunicagao epcrita ao BANCO.

5.2. O BANCO ser reserva o direito de n6o protestar boleto que lhe seja confiado para
cobranga.

5.3. Todas ag despesas cartor5rias s6o de responsabilidade do ESTADO e serdo de-
bitadas em sua conta corrente, pelo BANCO, na data do pagamento ao cart6rio.

5.4. O BANGO agirA como mero mandatSrio para a cobranga de boletos, apresen-
tando-os para protesto por conta e risco do ESTADO, nao assumindo qualquer respon-
sabilidade derivada dos protestos, na qualidade de Apresentante aos cart6rios.

5.5. O ESTADO assume o compromisso de informar imediatamente ao BANCO, sem-
pre que receber ou negociar diretamente com o sacado qualquer dos boletos colocados
em cobranga.

6. RECEBIMENTO DE BOLETO APOS O VENCIMENTO

6.1. Fica est4belecido que, em caso de mora do pagador e ndo havendo instrugdo
especifica para encargos de mora, ser6 cobrada comissio de permandncia d taxa de
mercado praticAda pelo BANCO no dia da liquidagdo do boleto.

7. CRED|Tp DO PRODUTO DA COBRAN9A

7.1. O valor oorrespondente ao cr6dito recebido ser6 langado na conta de dep6sitos
do ESTADO m4ntida em agdncia do BANCO, a ser informada mediante oficio, pelo ES-
TADO, quando da solicitagdo de cadastramento do convOnio, observado que, na quali-
dade de simplQs mandat6rio, o BANGO limitar-se-5 a receber o valor indicado, dando
quitag6es e recibos por conta e ordem do ESTADO.

7.2. Recebimento em Cheque - Fica a crit6rio do BANCO acolher cheque de emiss6o
do pr6prio pag4dor no pagamento dos boletos, desde que liquid6veis na mesma praqa

de compensagdo da ag€ncia recebedora.

7.3. A liberaffio dos recursos relativos a boletos pagos com cheque de emissio do
pr6prio pagadof obedecerA aos prazos de compensagdo do cheque, estabelecidos pela

Cfimara de Cornpensagio de Cheques e Outros Documentos.

7.4. Fica a crit6rio do BANCO liberar os recursos relativos a boletos pagos com cheque
de emissio do pr6prio pagador antes dos prazos de compensagSo do cheque.

7.5. Para
branga, que

fr\ Pdgina 3 de 5



,-,
DE DE SERV|GOS FTNANCETROS E OUTRAS AVENgAS N.o 003/2015 - SEFA, QUE

O ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO comunicar6 o ESTADO, para que este providencie, no prazo de 15 (quinze) dias
do recebimento do comunicado, a restituigSo dos valores eventualmente adiantados.

7.6. Para os valores recebidos indevidamente em sua conta de dep6sitos, relativo a
cr6dito do prodpto Cobranga comprovadamente de outro conv6nio ou de cr6dito esp0-
rios, o BANCO comunicard o ESTADO, para que este autorize o estorno ou providencie,
no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do comunicado, a restituigdo dos respecti-
vos valores.

8. LTQUTDA9AO PARCTAL DE BOLETOS

8.1. O ESTADO auloriza o BANGO, desde j6, a proceder a devolugio de valores re-
cebidos de boletos com diferenga de valores na rede bancdria, bem como inibir o rece-
bimento de boletos com diferenga de valores em seus canais.

8.2. Fica o BANGO isento de qualquer responsabilidade pela recusa do recebimento
de boletos com diferenga de valor, restando unicamente ao ESTADO a responsabilidade
de orientar o pagador na quitagdo integral do boleto.

8.3. O ESTADO, ao autorizar o recebimento parcial do boleto, concorda com a manu-
tengdo do boletp em aberto nos sistemas do BANGO, que poderd ser liquidado quantas

vezes forem necess6rias at6 a sua quitagdo integral, responsabilizando-se pelas ag6es
decorrentes da situagSo do boleto.

9. COMPARTILHAMENTO

9.1. O Servigo de Compartilhamento consiste no repasse autom6tico de percentual de
recursos de liquidagdo de boletos do ESTADO definido por ele.

9.2. A prestagSo do Servigo de Compartilhamento fica condicionada a contratagdo do
Servigo de Cobranga Banc6ria junto d cada benefici6rio destinatdrio do recurso que se
deseja compartilhar.

9.3. O benefiaiArio destinat5rio do recurso de compartilhamento 6 considerado Conve-
nente Associado e os par6metros de prestagdo de servigo, inclusive tarifas, levardo em
consideragdo as condig6es previstas no contrato por ele firmado junto ao BANCO.

10. AROUIVO-RETORNO

10.1. O BANCO enviar6 ao ESTADO, no dia seguinte ao do processamento, todas as

ocorrdncias referentes ao boleto, devendo o ESTADO acompanhar, diariamente, todas
as ocorr6ncias de processamento mencionadas no arquivo-retorno repassadas pelo

BANCO.

4' q 
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lSENqAo DE RESPONSABILIDADE - O BANCO nio poderd ser responsabiti-
nas seguirhtes situagOes:

11.1. Falha no equipamento do ESTADO ou de terceiro autorizado que provoque atraso
ou impega o envio de dados para registro de boleto ou instrugSo de cobranga para o
BANCO.

11.2, Ocorrdnoia de erro de processamento decorrente de informagdo incompleta e/ou
inexata fornecida pelo ESTADO ou por terceiro autorizado.

11.3. Prejuizo decorrente de extravio, inutilizagdo ou atraso na entrega de boleto de
cobranga provopado pelo servigo postal.

11.4. Nio recdbimento de juros de mora, comissio de permandncia ou qualquer outro
encargo morat{rio de boleto pago em cart6rio.

11.5. Atraso entrega de boleto de cobranga decorrente do envio tardio pelo ESTADO
de informagSo d sua emissio, ou seja, envio em prazo inferior a 20 (vinte)
dias da data de vencimento do boleto.

11.6. Prejuizo qualquer natureza ou eventual reclamag5o de pagador, decorrente do
envio, pelo ES , de boleto para cobranga em duplicidade.

11.7. Diferenga de valor a menor pago pelo pagador, quando o recebimento ndo for
efetuado em guich6 de caixa do BANCO.

11.9. Prejuizos de qualquer natureza ou

da cobranga inflevida pelo ESTADO das
2.8. desteANEXO.

eventual reclamagdo de pagador decorrente
tarifas e despesas mencionadas no subitem

11.8. DiferengE de valor a menor pago pelo pagador, reclamada ap6s 180 (cento e oi-
tenta) dias da dpta da liquidagdo do boleto.

DAS ALTERA9oES E CADASTRAMENTO DE NOVOS CONVENTOS

12.1. Os parArhetros para cadastramento de novos conv6nios de cobranga (conta para

credito do resultado da cobranga, ptazo para baixa autom6tica, permissSo de envio de
boleto por e-mdil, permissSo de cobranga compartilhada, liquidagdo parcial de boletos
etc), bem eventuais alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste
ANEXO. oco ap6s assinatura do Contrato, do qual este 6 integrante, serdo pactu-

ados entre as rtes, mediante troca de oficio, ata firmada, termo aditivo ou outro meio

12.
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ANExO xIII- CARTAO oe PAGAMENTO GOVERNO

1.1, Sem prQjuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverio ser observadas

tamb6m as regfas contidas neste ANEXO, que correspondem ds condig6es para prestagdo,

por parte do BANCO, dos servigos relativos d emissSo e administragio de cartio de pagamento

para utilizagSo pela AdministragSo Direta e Indireta do ESTADO, em saques e como meio de

pagamento nad suas aquisig6es de bens e servigos, descritos na Cl6usula Primeira, Inciso l,

alinea'J" do Cohtrato, do qual este 6 integrante.

1.2. Integradn o presente ANEXO as normas, crit6rios, limites e demais condigOes

expedidas pelb Poder P[blico relativas ao uso de cart6es no Pais e no exterior ou em
locais legalm4nte definidos como tal, que as partes se obrigam a observar.

2. DAS DEFTNT9OES

Os termos cofrtidos neste ANEXO ter6o o significado estabelecido a seguir:

2.1. "AFILIADO" - estabelecimento comercial, no Brasil ou no exterior, integrante da

rede a que estiver associado o BANCO, onde o PORTADOR poder5 fazer uso do

cart6o.

2.2. "ASSINATURA EM ARQUIVO" - modalidade pela qual o TITULAR adquire, via

telefone ou outros meios, bens e servigos de AFILIADOS, sem assinar o

corresponden{e comprovante de venda.

2.3. "ASSINATURA ELETRONICA" - c6digo pessoal e secreto que o PORTADOR

registra em terminais ou outros equipamentos eletrOnicos para efetivar operag6es.

2.4. 'BANCp" - Banco do Brasil S.A., que emite, administra e atrav6s de sua rede de

Unidades, disponibiliza suporte operacional e tecnol6gico para utilizagdo do cartSo.

2.5. "CARTAO" - cart6o de pl6stico emitido pelo BANGO, com LIMITE DE

UTILIZAQAO preestabelecido para saques e aquisigdo de bens e servigos.

2.6. 'CARTAO DE PAGAMENTO'- programa que utiliza cartdo de pagamento, para

aquisig6es e saques, pela Administragao Direta e Indireta do ESTADO, e ser6
processado pOr interm6dio de sistema de cartSo com a caracteristica do produto e

operacionalizado na forma estabelecida entre o ESTADO e o BANCO.

2.7. "CENTRO DE CUSTO/MODALIDADE" - departamento, unidade gestora,

7
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2.8. "COMFROVANTE DE OPERAQAO" - documento assinado pelo PORTADOR
para efetivar ltransag6es ap6s a apresentagao do CARTAO DE PAGAMENTO aos
AFILIADOS oq Instituigao Financeira.

2.9. "FATURA" - documento de faturamento contendo a informag5o sobre os valores
utilizados, pela Administragdo Direta e Indireta do ESTADO.

2,10. "CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO" - conta corrente exclusivamente
para relacionamento com o CARTAO DE PAGAMENTO do ESTADO. O satdo desta
conta poder6 ser mantido em qualquer modalidade de aplicagdo financeira, que possua
resgate automdtico, pertencente ao portf6lio do BANCO.

2.11. "DEMONSTRATIVO " - documento emitido pelo BANGO, contendo a relagio
das TRANSA$OES efetuadas pelos PORTADORES da Administragdo Direta e Indireta
do ESTADO, langadas na FATURA, para efeito de conferdncia e atesto.

2.12. 'LlM|TE DE UTILIZAQAO" - valor mdximo estabelecido pelo ORDENADOR DE
DESPESAS da Administragdo Direta e Indireta do ESTADO, junto ao BANCO, para
utilizagdo no dartao DE PAGAMENTO.

2.{3. "ORDENADOR DE DESPESA" - responsdvel legal pela Administragdo Direta e
Indireta do ESTADO, bem como outro respons6vel por ele delegado.

2.14. "PREPOSTO" - representante do ESTADO junto ao Autoatendimento Setor
P0blico do BANCO, com poderes constituidos atrav6s de documento especifico.

2.15. "REPRESENTANTE LEGAL" - funcion6rio do servigo p0blico ou contratado pelo
ESTADO com poderes definidos em decreto estadual ou ato oficialespecifico publicado
em Di6rio Oficial do Estado, para lazer a adesao do Orgdo ou Entidade da
Administrag3o Direta e Indireta ao servigo disponibilizado neste ANEXO.

2.16. "ADMINISTRAQAO DIRETA E INDIRETA" - 6rgdo do Governo Estadual com
autonomia contAbil e financeira, que ir6 aderir a este ANEXO para utilizagdo do
CARTAO DE PAGAMENTO, e titular da conta cartSo.

2.17. "PORTADOR" - servidor autorizado a portar cart6o de pagamento emitido em
nome da respgctiva Administragio Direta e Indireta do ESTADO.

2.18. "TRAN$AQAO" - aquisig6es e saques efetuados pelos PORTADORES junto aos
AFILIADOS, cOm utilizagao do cartSo de pagamento.

2.19. "UNIDADE DE FATURAMENTO" nivelde agrupamento, vinculado ao CENTRO
DE CUSTO + MODALIDADE, escolhido pela Administragdo Direta e Indireta do
ESTADO para apresentagdo da FATURA.

2.2O. "REPRESENTANTE AUTORIZADO" pessoa indicada pelo REPRESENTANTE
LEGAL do respectivo 6196o ou Entidade Administragdo Direta e Indireta do
ESTADO, para:
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2.20.1. lhcluir ou excluir os PORTADORES vinculados d Administragdo Direta e
Indireta do ESTADO, CENTRO DE CUSTO + MODALIDADE. e e UNIDADE DE
FATURAMENITO observada a padronizagdo estabelecida pelo ESTADO;

2.20.2. ftetirar os cart6es junto ao BANCO, mediante assinatura em termo
especifico, contendo os n0meros dos cart6es e nome dos referidos PORTADORES;

2.20.9. $ntregar os cart6es retirados junto ao BANCO aos respectivos
PORTADORES, colhendo assinatura em Termo de Recebimento e Responsabilidade
pela utilizagSo do Cartdo;

2.20.4. ,Assinar documento dirigido ao BANGO em nome da Administragdo Direta
e Indireta do ESTADO ou CENTRO DE CUSTO + MODALIDADE;

2.20.5. Receber os relat6rios do BANGO; e

2.20.6. Em relagdo aos PORTADORES:

2.20.6.1. Qefinir os tipos de gastos permitidos a cada PORTADOR observada a

normatizagdo estabelecida pelo ESTADO;

2.20.6.2. Atribuir limites apropriados irs transag6es e/ou despesas de cada
PORTADOR, bujo somat6rio, quando da utilizagdo, ndo poderd exceder ao limite a ele
estipulado pel[ BANGO; e

2.20.6.3. Flexibilizar os limites para cada PORTADOR, por valor das transag6es em
cada tipo de gastos onde o CARTAO poder6 ser utilizado.

2,20.7. Responsabilizar-se pela guarda dos cart6es ap6s sua retirada junto ao
BANCO, at6 { entrega dos mesmos aos portadores.

3, A n6o definigdo do perfil de gasto do PORTADOR, nos termos do item 2.20.6.1,
implica na impossibilidade de utilizagdo do cartSo.

4. DA ESFECTFTCA9AO DO CARTAO

4.1. O CARTAO DE PAGAMENTO serd confeccionado sob a inteira
responsabilid4de e encargo do BANCO, obedecidos os crit6rios e padr6es t6cnicos e
de seguranga internacionais.

4.2. A Admifristragdo Direta e Indireta do ESTADO solicitard ao BANGO a emissdo
dos CARTOE$ para entrega aos PORTADORES por ela indicados.

4.2.1. Do ca(do constardr, al6m dos dados e informag6es obrigat6rios pelos padr6es

internacionaisi o nome do Org6o ou Entidade da Administragio Direta e Indireta do
ESTADO e dd PORTADOR, na forma que vier a ser solicitado ao BANGO.

4 /wy Pdgina 3 de 12



ANEXO AO CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVTgOS FTNANCETROS E OUTRAS AVENgAS N.o 003/2016 - SEFA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

5. DAADESAO

5.1. A ades4o pela Administragdo Direta e Indireta do ESTADO e pelo PORTADOR
ser6 efetivada por interm6dio de:

5.2. Assinatfra no CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO + MODALIDADE, pelos

representante$ legais da AdministragSo Direta e Indireta do ESTADO e pelo
REPRESENTANTE AUTORIZADO; e

5.3. Assinatura do PORTADOR no Termo de Recebimento e Responsabilidade pela
utilizagdo do Qartdo, seguido do desbloqueio do CARTAO.

5.4. O cadastramento da senha do CARTAO pelo PORTADOR poderd ser feito
atrav6s das ag6ncias do BANGO ou na empresa, atrav6s de transagSo especifica no
sistema Auto4tendimento Setor Pfblico e mediante identificag6o e validagdo pelo
PREPOSTO.

5.5. O desbloqueio do CARTAO dever6 ser efetuado nos terminais de
Autoatendime4to BB com utilizagio de senha pessoal e intransferivel cadastrada pelo
PORTADOR qspecialmente para uso do CARTAO.

5.6. A Admihistrag6o Direta e Indireta encaminhard os Termos de Recebimento e
Responsabilidhde pela utilizag5o do CartSo relativos aos CARTOES por ela entregues
aos PORTADORES, d ag6ncia de relacionamento do BANGO.

5,7. Em caso de divergdncia de dados, rasuras, etc., no conterido do envelope
lacrado por ocgsido da entrega do CARTAO ao PORTADOR, a Administragdo Direta e
Indireta do ESTADO deverd devolvd-lo incontinenti d agdncia de relacionamento do
BANCO.

6. DA EMTSSAO, OPERACTONALEAqAO e OO USO DO CARTAO

6.1. Os cartOes poderEo ser emitidos em pl6sticos especificos ou outros de uso do
BANCO, seu fnico proprietdrio, destinando-se d realizagSo de saques e compras de
bens e servigos junto aos AFILIADOS.

6.2. O cartSo 6 de propriedade do BANCO, e de uso pessoal e intransferivel do
PORTADOR nele identificado, contendo ainda sua assinatura.

6.3. A utilizagSo efetiva do cartSo pelo respectivo PORTADOR fica sujeita, tamb6m,
ds normas especificas editadas pela AdministragSo Direta e Indireta do ESTADO.

6.4. Os saques em dinheiro, em terminais de autoatendimento, estdo sujeitos, alem
dos limites de utilizagdo, ds normas estabelecidas para utilizag6o de cartdo nessa
especie de equipamentos' 
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6.5. Respeipdo o LIMITE DE UTILIZAQAO Cisponivel d Administragdo Direta e
Indireta do ESIADO. o CARTAO destina-se a:

6.5.1. Pagamgnto referente A aquisigdo de bens e servigos, d vista, inclusive via

Internet, em egtabelecimentos comerciais afiliados d rede da bandeira internacionalem
que for proce$sada, no Brasil e no exterior, denominados AFILIADOS;

6.5.2. Saques, na conta cartSo, em caixas automdticos pertencentes dr rede da

bandeira interhacional em que for processada no Brasil e exterior;

6.5.3. Saques, na conta cart6o, nas instituig6es financeiras afiliadas d rede da bandeira
internacional dm que for processada no exterior;

6.5.4. Saques, na conta cartSo, nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil;

6.5.5. Transa06es por ASSINATURA EM ARQUIVO junto aos estabelecimentos
afiliados d rede da bandeira internacional em que for processada.

6.6. E de repponsabilidade da Administragdo Direta e Indireta do ESTADO, atrav6s
de seu ORDENADOR DE DESPESAS ou Representante Autorizado do 0196o ou

Entidade responsdvel, definido pelo ESTADO:

6.6.1, Promo\4er a orientagSo aos PORTADORES sobre a utilizagSo dos cart6es,
inclusive quarito ao cadastramento e sigilo de senha pessoal no Banco do Brasil,

indispens6vel para a emissao, desbloqueio e uso dos CARTOES;

6.6.2. Solicitar ao BANGO o bloqueio de cart6es em caso de extravio, roubo ou furto,
ocasido em que ser-lhe-5 fornecido um Nfmero de Ocorrdncia Atendimento (NOAT),
que constituiconfirmagdo e prova do pedido de bloqueio;

6.6.3. Comunicar, por escrito ou por meio eletr6nico especlfico do BANGO, as
inclusdes e eiclus6es de PORTADORES;

6.6.4. Devolvqr ao BANCO os cart6es dos PORTADORES por ela excluidos;

6.6.5. Assumir despesas e riscos decorrentes da utilizagdo dos cart6es pelos

PORTADORES;

6.6.5. Definir a data de vencimento da FATURA dos Cart6es;

6.6.6. Definir as CONTAS CORRENTES DE RELACIONAMENTO para d6bitos das

transag6es;

6.6.7. Aportar recursos previamente na CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO,
para o estabelecimento do LIMITE DE UTILIZAQAO, vinculando a ela os empenhos

das despesas a serem pagas mediante o uso do cartSo.

7. DASTRANSA96ES

"$tlq
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7.1. As TRANSAQOES com o cartdo de pagamento s6o passiveis de serem
efetivadas efn qualquer estabelecimento AFILIADO, devendo, para tanto o
PORTADOR apresentar o cartdo e, conferidos os dados langados, assinar o
COMPROVAI.TITE DE OPERAQAO emitido em duas vias.

7.2. O BANCO n6o se responsabilizard por qualquer eventual restrig6o imposta por
AFILIADOS a0 uso do cart6o, nem pelo prego, qualidade e quantidade dos bens deles
adquiridos ou dos servigos por eles prestados.

7.3. A aquisigdo de bens, servigos e realizagio de saques, ocorrerdo mediante:

7.3.1. AssinatUra no COMPROVANTE DE OPERAQAO;

7.3.2. ASSINATURA ELETRONICA; OU

7.3.3. ASSINATURA EM ARQUIVO.

7.4. Caberd ao PORTADOR verificar a corregio dos dados langados no comprovante
de operagSo flelo(s) AFILIADO(S) e/ou Instituig6o(6es) Financeira(s) sendo certo que,

a postagdo db senha, o fornecimento do n0mero do CARTAO ou a aposigdo da
assinatura no documento, significard integral responsabilidade do PORTADOR e da
Administragdo Direta e Indireta do ESTADO, pela transagio, perante o BANGO.

7.5. Na exist€ncia de transag6es manuais sem a previa autorizagilo do BANGO, por

estarem dentr,o de parAmetros da bandeira internacional em que for processada,

deverdo ser dEbitados na conta relacionamentos; caso n6o haja saldo na mesma, a
Administragdd Direta e Indireta do ESTADO se compromete a efetuar a imediata
transferdncia de recursos a referida conta.

8. DO USO NO EXTERIOR

8.1. O uso no exterior destina-se apenas d realizag6o de gastos com viagens, assim
entendido, aquisigio de bens e servigos e saques em moedas estrangeiras,
respeitando, r,\o que couber, a legislagdo que rege as importag6es em geral, o

regulamento {o imposto de renda e demais aspectos fiscais.

8.2. Integrarn o presente ANEXO as normas, crit6rios, limites e demais condig6es
baixadas pelo Poder P0blico, complementadas pela AdministragSo Direta e Indireta do
ESTADO, rel{tivas ao uso de cartOes no exterior ou em locais legalmente definidos
como tal, que as partes se obrigam a observar.

8.3. Nio sef6o permitidas compras de bens que possam configurar investimento no

exterior ou importagOo sujeita a registro no SISCOMEX, bem como TRANSAQOES
subordinadas a registro no Banco Centraldo Brasil.
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8.4. A realizggSo de despesas no exterior, ou em locais legalmente definidos como
tal, com finalidade diversa da permitida, ensejard na adogdo, pelo Banco Central do
Brasil, das medidas cabiveis, no Ambito de sua compet6ncia.

8.5. Configqrada a hip6tese prevista no item anterior, sem prejuizo das sang6es
legais aplic6veis, o BANCO promover6 o imediato cancelamento do CARTAO.

9.6. Eventuais irregularidades detectadas no uso do CARTAO no exterior serdo
objeto de compnicagdo ao Departamento da Receita Federal, atrav6s do Banco Central
do Brasil.

8.6. A AdministragSo Direta e Indireta do ESTADO declara-se ciente de que o
BANCO e ob4igado a prestar informag6es detalhadas ao Banco Central do Brasil, dr

Receita Fedefal, se for o caso, ao Tribunal de Contas do Estado ou ao Minist6rio
P(blico, caberldo d Administragio Direta e lndireta do ESTADO a justificativa perante

o Poder Piblico quando notificada.

8.7. Pela utilizagio do CARTAO no exterior, a Administragio Direta e Indireta do
ESTADO ficar6 sujeita ao pagamento da "Tarifa Sobre Compras no Exterior", divulgada
pelo BANCO atrav6s das agdncias do Banco do Brasil, que incidird sobre o valor das
TRANSAgoES.

8.8. Cada TIRANSAQAO realizada em moeda estrangeira diferente de d6lares dos
Estados Unidqs ficar6 sujeita ao pagamento de taxa de servigo cobrada pela respectiva

bandeira internacional em que for processada, para conversSo ao d6lar dos Estados
Unidos.

8.9. Sobre qs saques efetuados em moeda estrangeira incorrerSo as taxas cobradas
pela bandeira internacional em que for processada, que sdo divulgadas periodicamente
pelo BANCO.

9. DO PAGAMENTO E DEMONSTRATIVOS

9.1. O BANCO disponibilizard i Administragdo Direta e Indireta do ESTADO os
DEMONSTMTIVOS contendo compras, saques, eventuais encargos relativos ao
periodo, taxas, tarifas, multas, pagamentos e langamentos que configurem
movimentagio financeira decorrente da utilizagdo do CARTAO, bem como eventuais
creditos de reembolso de despesa.

9.2. A AdministragSo Direta e Indireta do ESTADO, atrav6s deste ANEXO, autoriza

o BANCO a ddbitar diariamente em sua CONTA CORRENTE DE RELACIONAMENTO

o valor das transag6es processadas no dia.

9.3.
na

A TRAINSAQAO realizada no exterior ser6 registrada no DEMONSTRATIVO e
FATURA; na moeda estrangeira na qual foi realizada, e convertida,

f/;{re 
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obrigatoriamente, para d6lares dos Estados Unidos, pela taxa de convers6o utilizada
pela bandeira internacional, na data de seu processamento.

9.4. O valor das TRANSAQOES em moeda estrangeira ser6 pago em moeda
nacional, sendo a conversdo feita mediante utilizag6o da taxa de venda do d6larturismo
do dia do efetivo pagamento, divulgado pelo Banco do Brasil para cart6es de cr6dito.

9.5. EventuAis acertos cambiais relativos a pagamentos efetuados serdo langados na
FATU RA imediatamente subsequente.

9.6. A Administragdo Direta e Indireta do ESTADO autoriza o d6bito do valor total das
compras processadas no dia, relativo as TRANSAQOES em d6lares dos Estados
Unidos.

9.7. Na oconrdncia de saldo credor ao ESTADO, origindrio de pagamento superior ao
valor devido ern d6lares, serd convertido dr taxa de venda do d6lar turismo utilizada no
pagamento; caso o saldo credor seja origin6rio de "vouchers" ou qualquer outro acerto,
ser6 convertido d taxa de venda do d6lar turismo do dia da transagdo, divulgado pelo
Banco do BraSil para cart6es de cr6dito. Eventuais ajustes cambiais serSo langados,
em Reais, na FATURA imediatamente subsequente.

9.8. A Admiinistragdo Direta e Indireta do ESTADO desde j6 aceita e reconhece, para
todos os efeitos legais, como vdlidos e verdadeiros, fac-similes, c6pias microfilmadas
ou fotoc6pias dos comprovantes de vendas/saques, bem como os dados registrados
nos computadores do BANGO, quando as TRANSAQOES forem processadas
diretamente qm terminais ou outros equipamentos eletr6nicos credenciados pelo
BANCO:

9.9. Aplica-9e o mesmo crit6rio de conversSo do item 9.7, para as hip6teses de saldo
credor originAilio de pagamento superior ao valor devido em d6lares.

9.10. Os saques efetuados em dinheiro no Pais, em estabelecimentos integrantes da
rede a que estiver associada ao BANCO, diferente dos terminais de autoatendimento
ou ag6ncias dp Banco do Brasil, ficardo sujeitos as taxas de servigos cobradas pelos

respectivos edtabelecimentos.

10. DASCONTESTA9oES

10.1. Sem prejuizo da exigibilidade do pagamento didrio das transag6es, poder5 ser
contestada pqla Administragao Direta e Indireta do ESTADO ou pelo PORTADOR
qualquer parc€la do demonstrativo de conta, no prazo de at6 10 (dez) dias seguintes
ao vencimento do respectivo d6bito.

{0.2. Poderd o BANCO,
qualquer tempo, desde

a seu exclusivo juizo, admitir que a contestagSo ocorra a

que ndo ultrapass.e-,os prazos m6ximos estipulados no

ry /rP, 
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regulamento da bandeira internacional em que for processada, ndo constituindo tal
procedimento, no entanto, novagSo.

10.3. A Centnal de Atendimento do BANCO registrard, no ato da contestagao, aquelas
que n6o foreni esclarecidas naquele momento e informar6 ao reclamante o n0mero do
registro da oc0rr6ncia para acompanhamento e justificagSo de glosa de valor faturado.

11. DOSCUSTOS

11.1. A Admihistragdo Direta e Indireta do ESTADO autorizar6 o d6bito ao BANCO,
diariamente, exclusivamente os valores das TRANSAQOES langadas no dia com os
CARTOES einitidos sob sua titularidade. Ficam vedados quaisquer acr6scimos,
inclusive taxas de ades6o, manutengio, anuidades ou quaisquer outros, que nao
estejam pactuados neste instrumento contratual, relativo a obtengdo e uso do cartdo de
pagamento ohjeto deste ANEXO.

11.2. N6o egtao incluidas na vedagdo de que trata o item 11.1 deste ANEXO,
eventuais despesas decorrentes de fornecimento, pelo BANCO, de originais ou c6pias
de comprovantes da transagdo, por solicitagdo da Administragdo Direta e Indireta do
ESTADO.

11.3. Quando se tratar de itens questionados em que resultar comprovado
TRANSAQAO ndo pertence a Administrag6o Direta e Indireta do ESTADO, nao

que a
serao

cobradas as despesas constantes do item 9.10 deste ANEXO.

12. DO CANCELAMENTO E SUSPENSAO OO USO

12.1. O BANCO poder6, de imediato, suspender ou cancelar a utilizagSo do(s)
CARTAO (OES) quando a AdministragSo Direta e Indireta do ESTADO n6o efetuar o
pagamento de quaisquer valores devidos.

12.2. Cancelddo o CARTAO, a Administragdo Direta e Indireta do ESTADO o
devolver6 incpntinente ao BANGO, tomando o pr6vio cuidado de inutiliz6-lo. A
utilizagSo, a partir do cancelamento, tornar-se-A fraudulenta e, assim, sujeita ds
sangOes penais cabiveis.

13. DASRESPONSABILIDADES

13.1. A Admihishagdo Direta e lndireta do ESTADO ser6 responsdvel pelas despesas
e obrigag6es decorrentes da utilizagdo, devida ou nao, dos cart6es emitidos a seu
pedido, inclu$ive quando for processada na modalidade de ASSINATURA EM
ARQUIVO, perante o BANGO:
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13.1.1. 4,t6 a data e hora da recepgio da comunicagSo de furto, perda e/ou
extravio pelo BANGO, atrav6s dos servigos das Centrais de Atendimento, cujos
telefones s6o de conhecimento da Administragio Direta e Indireta do ESTADO,
disponiveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados,
quando se tralar de CARTAO em vigor; eiou

13.1.2. A.tr5 a data e hora da recepg6o da comunicagio de furto, perda e/ou
extravio pelo tsANGO, atrav6s dos servigos das Centrais de Atendimento, quando se
tratar de CARTAO cancelado ou substituido, ndo devolvido pelo PORTADOR ao
BANCO.

13.2. Ndo estardo cobertos pela comunicagdo de perda, roubo, furto ou extravio, a

utilizagio do CARTAO nas transag6es em terminais eletrdnicos que necessitem do uso
de codigo pe$soal e secreto, pois tal c6digo 6 de atribuigio, conhecimento e sigilo
exclusivos do PORTADOR.

13.3. Nas cor'nunicag6es de furto, perda e/ou extravio referidas no item 13.1.1 deste
ANEXO. o domunicante receber6 do BANGO um Nrimero de Ocorr6ncia de
Atendimento, num6rico, o qual constituirS confirmagdo e identificagdo do pedido de
bloqueio.

13.4. A Admif,ristragio Direta e Indireta do ESTADO 6 respons6vel pela legalizagdo do
CartSo como meio de pagamento.

14. DOCADASTRO

14.1. A AdministragSo Direta e Indireta do ESTADO obriga-se a informar a mudanga
de seu ender4go e dos CENTROS DE CUSTOS, UNIDADES DE FATURAMENTO e
PORTADORES ao BANCO, arcando, se n5o o fizer, com as consequdncias diretas ou

indiretas dessa omissdo.

14.2. Ao ingnessar no SISTEMA, o nome e identificagdo, dados pessoais e de
consumo da Atdministragdo Direta e Indireta do ESTADO ou CENTRO DE CUSTO e do
PORTADOR passam a integrar o cadastro de dados de propriedade do BANGO que,

desde j6,fica autorizada a dele se utilizar, respeitadas as disposigOes legais em vigor.

15. DAS MODTFTCA9oES

15.1. O BANCO poderd ampliar as hip6teses de utilizagio do CARTAO, agregando-
lhe outros serviqos, e introduzir modificag6es no presente ANEXO, desde que,

compativeis com a legislagdo local e que sejam aceitas pela Administragio Direta e
Indireta do ESITADO, mediante troca de oficio,sa ata firmada, termoiditivo ou outro meio

legalmente admitido. ,4 f \J ,// v'^
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16. DA AcFrrAgAo rAclrn
16.1. A pr6tiOa de qualquer ato consequente da adesdo ao SISTEMA DE CARTAO
DE PAGAMEI|ITO implica em ci+Oncia e aceitag6o pela AdministragSo Direta e Indireta
do ESTADO de cada um e de todos os termos deste ANEXO.

17. DO ACFSSO AS TNFORMA96ES

17.1. As Secqetarias de Estado da Administragdo e da Fazenda terSo acesso a todas
as informag6es sobre cart6es, objeto deste ANEXO, referente a todas as demais
entidades da fdministragdo Direta e Indireta do ESTADO.

17.2. O BANPO poder6, sempre que entender necessdrio, proceder a monitorizagdo
e a gravagdo das ligagOes telef6nicas atrav6s da Central de Atendimento.

18. DA RE$tLrqAO

18.1. A qualquer tempo poderdo as partes ab-rogar o presente ANEXO, comunicando
por escrito a $ua resolugio, devendo as entidades da AdministragSo Direta e Indireta
do ESTADO devolver, atrav6s do(s) PORTADOR(ES) ou do REPRESENTANTE
AUTORIZADO, o(s) CARTAO(OES) sob sua responsabilidade, devidamente
inutilizado(s), permanecendo responsdvel pelos dEbitos remanescentes e derivados, a
qualquer tituld, do presente ajuste, que lhe ser6o apresentados pelo BANCO logo que

apurados, parf pagamento imediato de uma s6 vez.

18.2. Tamb6m constituir6 causa de revogagio do presente ANEXO:

18.2.1. Descumprimento das condig6es estipuladas neste ANEXO;

18.2.2. Qonstatagio pelo BANGO de serem inveridicas eiou insuficientes ds
informag6es pfestadas pela Administragdo Direta e Indireta do ESTADO;

18.2.3. Pr6tica dolosa de qualquer ag6o, ou deliberada omiss6o, da
Administragdd Direta e Indireta do ESTADO ou CENTRO DE CUSTO ou ainda do
PORTADOR do CARTAO, visando a obtengdo das vantagens ou de quaisquer outras
oferecidas pelb SISTEMA DE GARTAO Oe PAGAMENTO em hip6teses de utilizagSo

diversas das previstas neste ANEXO.

19. DOSONUSEENCARGOS

19.1. Todas as despesas necessdrias e decorrentes da execugdo dos servigos ora
idencidrias, encargos trabalhistas econtratados irf clusive impostos, contribu ig6es

{Jylq, 
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quaisquer out{os que forem devidos relativamente aos servigos e aos empregados, s6o
de inteira, (ni$a e exclusiva responsabilidade do BANCO.

20. DOS CANATS DE COMUNICA9AO

20.1. Para informag6es, sugest6es, reclamag6es ou quaisquer outros
esclarecimentps, complementares, que se fizerem necessSrios o BANCO coloca d
disposigdo do$ PORTADORES, os telefones da Central de Atendimento do Banco do
Brasil - CABE 0800 979 0909, Suporte T6cnico Pessoa Juridica 3003 0600 (capitais e
regi6es metr$politanas), 0800 729 0600 (demais localidades), SAC Servigo de
Atendimento {o Consumidor 0800 729 0722 e para deficientes auditivos ou de fala, o
telefone 0800 729 0088. Ouvidoria BB pelo 0800 729 5678.

ilw
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ANEXO XrV - LTCTTAgOES-E

1. TNTRODU9AO

1.1. O presente ANEXO tem por finalidade dispor sobre as condig6es de utilizagdo
pelo ESTADO de sistema eletr6nico de licitag6es disponibilizado pelo BANGO, dora-
vante denomin{do Licitag6es-e, que possibilita realizar, por interm6dio da Internet,
processos licitat6rios eletrdnicos para a aquisigSo de bens e servigos comuns, com
disputas de prEgos entre fornecedores previamente cadastrados, conforme descrito
na ClAusula Prilneira, Inciso ll, alinea "d", do Contrato do qual este 6 integrante.

2. DO FORNECIMENTO DO SISTEMA

2.1. O BANGO fornecer6 ao ESTADO e seus representantes, compreendendo os
6rg5os da AdministragSo Direta, as Autarquias, os Fundos, as Fundag6es Pfblicas,
legalmente designados, acesso ao Licitag6es-e, assim como prestar6 apoio t6cnico
necessArio para o seu correto uso, por meio de manuais disponibilizados na pAgina

wrlrw. I i c itac o e$-e. c o m. br e s u po rte t6cn ico vi a te I efo ne.

2.2. O BANCO poder5 cobrar das empresas fornecedoras, no momento do cadas-
tramento de seus representantes para utilizagdo do sistema Licitag6es-e, os custos
gerados pela disponibilizagdo da tecnologia da informagao, com base no inciso lll do
artigo 50 da Lei no 10.520, de 1710712002, e informag6es constantes no Regulamento
do sistema.

3. DAS CONDTq6ES DE USO

3.1. O ESTApO designard representante(s), o(s) qual(is) ser6(6o) reconhecido(s)
como legitimo(s) para realizar(em) transag6es eletrdnicas no sistema Licitag6es-e,
em nome do E$TADO;

3.2. O ESTADO e seus representantes somente ficardo habilitados a utilizar o Lici-
ta96es-e ap6s o cadastramento em agdncia do BANCO. No processo de cadastra-
mento, o ESTADO dever6 fornecer documentos com a relagio de seus representan-
tes, com identificagSo dos respectivos perfis de acesso (apoio, pregoeiro e autoridade

competente), o$ quais ser6o reconhecidos como legitimos para realizarem transag6es
eletr6nicas no Uicitag6es-e;

3.3. A partir do cadastramento, o ESTADO e seus representantes legais estarSo
habilitados par4 operarem as funcionalidades do Licitag6es-e que lhes forem atribui-
das:

3.4. A utilizagEo do Licitag6es-e exieirTff dechave e senha pessoal;
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3.5. O Licitaf6es-e poderd ser acessado
wwwbb.com.brl opgao Licitag6es, na 6rea
e.com.br, poddndo o ESTADO providenciar,
xio com aqueles enderegos, observadas as
BANCO.

diretamente nos enderegos eletrdnicos
salas de neg6cios ou www.licitacoes-
no seu pr6prio portal da Internet, cone-
instrug6es t6cnicas e de seguranga do

4. DAS CARACTERISTICAS DO STSTEMA L|C|TA9oES-E

4.1. Estd estquturado em funcionalidades gerais e especificas. As funcionalidades
gerais sdo de {cesso comum a todos os interessados. As especificas sdo de acesso
restrito aos conlpradores e aos fornecedores cadastrados;

4.2. O sistema Licitag6es-e contar6 com, no minimo, as funcionalidades previstas
no Decreto 5.4q0, de 31.05.2005, que ser6o classificadas em:

4.2.1. Funciondlidades de acesso exclusivo do ESTADO:

4.2.2. Funcionalidades de acesso exclusivo dos fornecedores cadastrados (licitantes);

4.2.3. Funciondlidades de ajuda e de consultas diversas de interesse dos usu6rios e
dos cidaddos em geral.

4.3. O BANCO poderd agregar novas funcionalidades ao Licitag6es-e e analisar a
viabilidade t6cnica de implantagao de sugest6es do ESTADO;

4.4. Todas ag transagdes realizadas nas funcionalidades especificas registrarSo os
usuArios que a$ realizaram e utilizario procedimentos de seguranga, tais como: au-
tenticagio, assihatura digital de documentos eletr6nicos, seguranga criptogr6fica, his-
t6rico de chaveg/senhas, c6pia de seguranga, dentre outros;

4.5. As modalidades de licitagdo passiveis de serem efetuadas por meio do Licita-
g6es-e serdo dquelas permitidas em Lei. O sistema possibilita16, ainda, auxiliar na

aquisigdo de bdns e contratagSo de obras e servigos, nos casos de dispensa de licita-
gao previstos nqs incisos I e ll do artigo 24 da Lei de Licitag6es;

4.6. O sistema disponibilizar6, ap6s o encerramento do processo licitat6rio, caso
haja interesse flo 6rgdo ou entidade licitadora, arquivo retorno com as informag6es
relativas aos prlocessos licitat6rios homologados, ds liquidag6es das operag6es reali-
zadas e outros dados oertinentes ao certame.

D|RETTOS E DAS OBRTGAGOES DO ESTADO

5.1. Responsgbilizar-se pelo uso sigiloso e correto das chaves e senhas, n6o ca-
bendo ao BANSO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevi-
do da senha, inplusive por terceiros;

5.2. Observar as disposig6es legais vigentelara a realizagSo dos procedimentos

de cada modalidade de licitagio ou os releffi a agisieffi" 
1Tr, 

obras e servi-
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gos nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, por interm6dio de meio ele-
t16nico:

5,3. Responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transag6es eletr6nicas efe-
tuadas nas funcionalidades especificas restritas ao seu Ambito, no sistema Licita-
g6es-e, por parte de seus representantes legais;

5.4. Homologar os resultados das licitag6es no Licitag6es-e;

5.5. Utilizar a rede de ag6ncias do BANGO, para efetuar os pagamentos aos licitan-
tes vencedores:

5.6. Responspbilizar-se por todas as condigOes legais, t6cnicas, financeiras e eco-
nOmicas pactuqdas com os fornecedores, atrav6s do sistema Licitag6es+ e durante
qualquer fase do processo licitat6rio, ndo cabendo ao BANGO qualquer participagSo

ou responsabilidade, em especial, na elaboragio de editais e avisos, julgamento de
recursos e impqgnag6es, formalizagio de contratos e acompanhamento e fiscalizagSo
de sua execugSlo;

5.7. Decidir sobre os casos de suspensdo e prorrogagdo dos processos licitat6rios,
principalmente quanto d prorrogagio do periodo de acolhimento de propostas e dispu-
ta de sala virtual, quando da desconexdo de seus computadores ou do sistema Lici-
tag6es-e, da rede mundial de computadores - Internet;

5.8. Responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada proces-

so licitat6rio, ap6s o prazo de guarda das informagOes pelo BANGO.

5.9. Responsgbilizar-se pelo correto preenchimento do Sistema de Compras, para a
devida alocagdo de dados no Licitag6es-e.

6. DOS DIRE|TOS E DAS OBRTGA9oES DO BANCO

6.1. Manter d funcionamento do Licitag6es-e, comprometendo-se em analisar e
implementar, a seu crit6rio, quando necess6rias e vi6veis, alterag6es visando a me-
lhoria do Licitag6es-e;

6.2. Restabelpcer, com maior brevidade possivel, o Licitag6es-e, quando eventu-
almente ocorret a sua indisponibilidade, por motivos t6cnicos, falhas na Internet ou
por outras circunstAncias alheias d vontade do BANGO, n6o assumindo qualquer res-
ponsabilidade pelas ocorr6ncias a que n5o tiver dado causa;

6.3. Indisponililizar o Licitag6es+ para utilizagdo, com pr6vio aviso ao ESTADO,
por meio de mensagem eletr6nica, em fungdo da necessidade de realizagSo de manu-
tengdo, reparos inadiAveis, alterag6es e outras exigdncias t6cnicas. Quando a manu-
tengio do LiciSg6es-e ocorrer em dias ndo fteis, ndo caberd ao BANCO a promo-

96o de pr6vio aviso ao ESTADO;

6.4. Manter sigilo sobre as transagOes

Complementar n.o 105, de 10.01.2001 e

as e/ou financeiras, na forma da Leibanc
as infgqmag6es consideradas como

/$ An 4
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sigilosas pelo r$gulamento do pregSo eletrdnico (chaves, senhas, identificagdo do for-
necedor autor do menor lance, at6 o momento da divulgagSo do resultado da licitagio,
dentre outras);

6.5. Prestar, Ao ESTADO, suporte t6cnico via telefone (suporte operacional), servigo
de e-mail ou, havendo necessidade, reuni6o presencial conforme a necessidade, ao
6rgio ou entidade piblica usu6ria do sistema Licitag6es-e;

6.6. Suspender o acesso ao Licitag6es-e em caso de tentativa de violagdo ao res-
pectivo sitio, ndo observdncia da legislagSo que normatiza as compras e contratag6es
via Internet, de$cumprimento das obrigag6es previstas neste ANEXO ou qualquer ou-
tra circunstAncia que possa vir a colocar em risco a seguranga e a integridade do ser-
vigo disponibilizado aos usudrios ou da licitagdo em curso, mediante comunicagSo ao
ESTADO e, qu4ndo necess5rio, aos fornecedores cadastrados;

6.7. Manter armazenado por 30 (trinta) dias os dados dos processos
concf uidos. ApOs esse Wazo, o armazenamento serA de responsabilidade
DO.

licitat6rios
do ESTA-

6.8. Subsidiar, no que for necess6rio, a integragdo do Licitag6es-e com o Sistema
de Compras do ESTADO, especialmente quanto as adaptagOes necess6rias no sis-
tema de resportlsabilidade do BANCO, para disponibilizagao e manuteng5o da inte-
gragao.

7. DA PUBLICIDADE

7.'1. Fica assegurado ao ESTADO e ao BANGO o direito de anunciar ao mercado
os termos deste ANEXO, de forma e maneira a atender a estrat6gia de marketing de
ambas as partes. O ESTADO, ao divulgar qualquer redugdo de custos diretos ou indi-
retos ou eventual ganho gerados pelo uso da ferramenta, compromete-se a destacar
que o servigo foi contratado junto ao BANGO.

8. DAS ALTERA9oES OPERACTONATS

8.1. Eventuais alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO,
ocorridas ap6s assinatura do Contrato, do qual este 6 integrante, serSo pactuados
entre as partes mediante troca de oficio, ata firmada, termo aditivo ou outro meio le-
galmente admitido.

4 P\lr
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ANEXO XV - CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NO PASEP

1. rNTRODr.fgAO

'|-.1. Sem flrejuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, deverA ser obser-
vado tamb6nf este ANEXO, que descreve as condig6es operacionais para a troca de
informag6es sobre o Programa de Formagio do Patrimdnio do Servidor Pfblico -

Pasep, atravfs de meio magn6tico.

1.2. Tais sBrvigos sdo os descritos na Cldusula Primeira, Inciso ll, alinea "e", do
Contrato, do Qual este 6 integrante.

2. CONDreoeSOpennctoNAts

2.1. O BANCO se incumbir6 de proceder ao cadastramento de servidores no Pasep
em REGIME ESPECIAL, bem como executar outros servigos relativos ao Programa,
com base nab informag6es prestadas pelo ESTADO;

2.2. As i do ESTADO ao BANCO processar-se-ao por meio de arquivo
transmitido ESTADO, via sistema de teletransmissdo, instalado pelo BANCO,
doravante nado ARQUIVO:

parc a preparagdo do ARQUIVO, e especificag6es t6cnicas a se-
ser6o transmitidas ao ESTADO atrav6s do LEIAUTE do arquivo de

, editado pelo BANGO;

2.4. E modificag6es dos crit6rios previstos no LEIAUTE de que trata o su-
bitem anterior ser6o tempestivamente comunicadas pelo BANCO ao ESTADO;

2.5. O ARQUIVO ser6 de propriedade do ESTADO e o BANCO se compromete a
devolvd-lo ap6s o processamento, utilizando-o apenas para leitura dos dados nele
contidos, os duais ser6o registrados em listagem fornecida pelo BANCO ao ESTADO,
para verifica$io e conferdncia;

2.6. Fica Qntendido que o BANCO s6 aproveitar6 as Informag6es que figurarem
como corretqs na listagem referida no subitem 2.5;

2.7. O ESTADO n6o poderd incluir no ARQUIVO qualquer outro dado al6m dos
mencionadog nas especificag6es t6cnicas;

fJ
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2.3. As
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2.9. Os acertos de dados rejeitados durante o processamento do ARQUIVO, em
decorrdncia de incorregSo e/ou invalidade da informagio prestada, deverSo ser efetu-
ados pelo ESTADO mediante a entrega de novo ARQUIVO, no prazo que for estabe-
lecido pelo BANGO;

2.10. A responsabilidade pela perda de prazos de entrega do ARQUIVO ao BANCO,
assim como erros e/ou omiss6es nas informagdes prestadas, ser6 do ESTADO, que
ficard sujeita a ressarcir os prejuizos eventualmente causados aos seus servidores,
em consonAncia com o disposto no item X da Resolugdo254, de 15.03.73, do Banco
Centraldo Brasil;

3. DAS ALTERA9oES OPERACTONATS

3.1. Eventuais alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO,
ocorridas ap6s assinatura do Contrato, do qual este 6 integrante, serSo pactuados
entre as partes, mediante troca de oficio, ata firmada, termo aditivo ou outro meio
legalmente admitido.

qpG
,,N"v\
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O ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

ANEXO XVI . PAGAMENTO A SERVIDORES DE ABONO/RENDIMENTO , PASEP
FOPAG

1. TNTRODTT9AO

1.1. Sem prejuizo das regras gerais estabelecidas no Contrato, dever5 ser obser-
vado tamb6rn este ANEXO, que descreve as condig6es operacionais relativas ao pa-
gamento dos beneficios (abonoirendimento) do PASEP aos servidores do ESTADO
via cr6dito erh Folha de Pagamento.

1.2. Tais sgrvigos sdo os descritos na Cl6usula Primeira, Inciso ll, alfnea "f', do Con-
trato, do qual este 6 integrante.

2. CONDrgoeS OpenRCtONAtS

2.1. O ESTADO incumbir-se-5 de proceder ao pagamento dos beneficios (art. 5o.

do Decreto 4.751, de 1710612003) do PASEP aos seus servidores, benefici6rios do
Programa, cem fecursos previamente transferidos em seu favor pelo BANCO;

2.2. Para a transfer6ncia dos recursos de que trata a subitem anterior, louvar-se-6
o BANGO nos dados abaixo, sobre servidores, funcion6rios, empregados da Enti-
dade, constantes de arquivo magn6tico que o ESTADO se obriga a fornecer ao
BANCO nos prazos por ele determinados:

a. nfmeio do CNPJ da Entidade:

b. nome da Entidade;

c. n(mero de inscrigdo do participante no Pasep;

d. nome do participante;

e. data de nascimento;

f. matrioula do servidor na Entidade. se houver.

2.3. O meio magnetico utilizado ser6 de propriedade da entidade em sua utilizagSo,
pelo BANCO, restringir-se-A d leitura dos dados nela existentes e posterior gravag6o

do arquivo contendo relagdo nominaldos valores a serem creditados aos participan-

tes;

2.4. As instrug6es sobre os servigos a serem executados e especificag6es t6cnicas
a serem observadas serio transmitidas ao ESTADO atrav6s do Leiaute dos Arquivos
PASEP/FOPAG, editado pelo BANGO, e/ou de outras instrug6es complementares

ynfi
que se fizerem necessdrias;
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2.5. O ESIIADO pagara os beneficios exclusivamente aos servidores com direito a
retirada, nonleados em meio magn6tico fornecido pelo BANGO do qual constardo,
al6m do valon dos beneficios, os n(meros de inscrigSo no PASEP, nome e, se houver,
a matrlcula de cada empregado no ESTADO;

2.6. A transfer6ncia dos recursos a que se refere o subitem 2.1 serA feita atrav6s
de cr6dito ern conta de dep6sitos do ESTADO, na Agdncia do BANGO a que estiver
vinculada, erh data previamente informada como sendo a data do pagamento de seu
funcionalismo;

2.7. O ESTADO processar6 o meio magn6tico recebido do BANCO incluindo nas
folhas de pagamento de seus servidores, nela nomeados, os valores respectivos, com

a indicagdo expressa da origem do beneficio creditado;

2.8. At6 15 (quinze) dias ap6s o recebimento do arquivo FPSF910-Cr6ditos por En-
tidade, o ESTADO prestard contas ao BANCO, fornecendo em midia eletrOnica o ar-
quivo FPSF950 - Creditos a Cancelar, a fim de permitir o cancelamento dos valores
que ndo serdo creditados. Caso o ESTADO deixe de efetuar o cr6dito aos servidores
constantes db arquivo FPSF910 e n6o incluidos no FPSF950, deverd entregar novo
FPSF950 ou relagSo com correspond6ncia autorizando o debito dos valores a cance-
lar;

2.8.1. O ES'||ADO, desde jA, autoriza o BANGO a efetuar na sua conta de dep6sitos
os d6bitos correspondentes d devolugdo da quantia mencionada no subitem 2.8;

2.8.2. As quantias eventualmente ndo devolvidas ao BANCO no prazo estabelecido
no subitem 218 serSo acrescidas de percentual correspondente ao fator acumulado da

Taxa Referehcial com data base no 150 (d6cimo-quinto) dia ap6s o pagamento aos

funcion6rios (TR-DB) entre o m€s em que a devolugio deveria ter ocorrido e o mds

de sua efetivagSo, ou outro indexador que venha a ser estabelecido pelo Governo
Federal, acrescida de multa de2o/o (dois por cento) sobre o valor atualizado, alem

de juros del% (um por cento) ao m6s sobre a mesma baseda multa(CAPUTdo
Art. 11 da Lei no8.177191, com redagdo alterada pela Lei no 8.660, de28.05.93);

2.8.3. Se a devolugio for efetuada ap6s o mds de junho (final do exercicio financeiro
do Pasep), a quantia repassada ser6 atualizada pela aplicag6o do(s) indice(s) de va-
lorizagSo(gdes) de cotas ocorrida(s) no periodo compreendido entre a transferGncia

e o retorno dbs recursos, acrescida do percentual acumulado da TR-DB entre o mds

de julho do dxercicio em curso e o m6s da efetiva devolugdo, mais os juros e multa
previstos no subitem 2.8.2;

2.9. O ESTADO assume total responsabilidade pela correta aplicagdo dos recursos

recebidos na forma deste ANEXO, bem como pelos prejuizos que porventura causar

a seus servidores em consequ€ncia de erro no processamento dos cr6ditos ou em

qualquer outfa fase de sua 
'*""u'^ot 
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2.10. O ES ADO se compromete, durante 5 (cinco) anos, a partir da data do paga-
mento, a r toda e qualquer informagdo ao BANCO sobre os cr6ditos efetuados;

DAS TERA9oES OPERACTONATS

3.1. E ais alterag6es das disposig6es operacionais contidas neste ANEXO,

3.

oconidas
entre as
legalmente mitido.

assinatura do Contrato, do qual este 6 integrante, serdo pactuados

. mediante troca de oficio. ata firmada. termo aditivo ou outro meio
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DE PRESTACAO DE SERVI9OS FINANCEIROS E OUTRAS AVENEAS N," O(l3/2015 -SEFA, QUE ENTRE
DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A,

1. TNTRODU9AO

1.1. Sem prejuizo das regras gerais estabelecidas na Cl6usula Quinta do Contrato,
dever5 ser obsqrvado tamb6m esteANEXO, que corresponde a disponibilizagSo de espa-
gos fisicos nos im6veis priblicos de propriedade do ESTADO, relacionados ao final deste,
onde estSo instfllados os 6rg6os da AdministragSo Estadual, para utilizag5o pelo BANCO,
visando a instalagdo de Postos de Atendimento Banc6rio (PAB), Postos de Atendimento
Eletr6nico (PAE) e Agdncias Banc6rias, para atendimento principalmente aos servidores
ptiblicos, aos u$uarios dos servigos p0blicos estaduais e aos 6rgdos estaduais, descritos
na Cl6usula Quinta do CONTRATO do qualeste 6 integrante.

2. DOS DTRETTOS E OBRTGAQOES DO ESTADO (CEDENTE)

2.1. Ao ESTADO incumbi16, sem qualquer 6nus, disponibilizar o espago fisico ade-
quado para insfalagSo pelo BANCO das unidades banc5rias descritas no item 1 acima,
de acordo com as necessidades dos diversos 6rgdos do ESTADO e com a an6lise de
necessidade e yiabilidade de instalagio, a ser feita pelo BANCO.

2.2. A Pedido do ESTADO o BANCO poder6 instalar novas unidades banc6rias em
6rg6os ptiblicos ndo referidos na relagio constante do presente ANEXO, ou as ampliar6,
visando atender as necessidades dos 6rg5os do ESTADO e dos servidores priblicos es-
taduais.

2.3. Em ndo havendo cumprimento de qualquer cldusula do presente ANEXO pelo

BANCO, incumbe ao ESTADO notific6-lo para que em 5 (cinco)dias inicie os procedimen-

tos necess6rios a promover a regularizagSo da penddncia expressamente indicada, e para
que desocupe o im6vel p0blico estadual no prazo mdximo de 90 (noventa) dias, entre-
gando-o nas mesmas ou melhores condigOes em que recebeu.

2.4. Havendo interesse ou necessidade p0blica, o ESTADO, em ato devidamente
motivado, podepd notificar previamente o BANGO para que, no prazo de at6 90 (noventa)

dias, desocupe o im6vel, transferindo a unidade bancAria para outro local ou desativando
seu uso.

3. DOS DTRETTOS E OBRTGAq6eS OO BANCO (CESS|oNARTO)

3.1. O BANCO poder6 requerer ao ESTADO a instalagSo de unidades banc6rias
nos 6rg6os do ESTADO, visando o integral e eficiente cumprimento do CONTRATO do
qual este ANEXO 6 parte integrante.

3.2. O BANCO ser5 respons6vel pela adequagdo e reforma, se necess6rio, dos es-
pagos fisicos cedidos pelo ESTADO, pelas despesas com a instalagdo das unidades ban-
c5rias e sua mpnutengdo, ficando respons6vel pelffiarnento de tarifas de telefonia,
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sera

energra e que possam ser identificadas como de uso da unidade banc5ria, assim
como pelas com seguranga, vigilAncia e limpeza nas suas unidades.

3.3. O BANCO serd respons6vel, nas unidades banc6rias instaladas nos 6rg5os do

ESTADO, pelo 4tendimento dos servidores priblicos estaduais, com prioridade, dos usu6-
rios dos servigop p0blicos, e dos 6rg5os p0blicos estaduais, de modo a facilitar o acesso

e a utilizagdo dds servigos bancSrios.

3.4. Em nfo havendo cumprimento das obrigag6es constantes do presente termo o
ESTADO notificbrS o BANCO para que regularize a penddncia, e para que desocupe o

espago, se for o caso, no prazo m6ximo de 90 (noventa) dias, entregando-o nas mesmas

ou melhores cortrdig6es em que o recebeu.

3.5. exime o ESTADO de qualquer responsabilidade civil, administrativa,

financeira. trib ria e trabalhista pelos servigos prestados nas unidades banc6rias insta-

ladas nos disponibilizados junto aos im6veis p0blicos estaduais, pelas obrigag6es

deles , ou por eventual indenizagdo por ato ilicito nelas praticados ou por seus
prepostos.

4. Durante vig€ncia do CONTRATO, do qual este ANEXO 6 integrante, o BANGO

I pela conservagdo do espago no im6vel onde estiver instalada a unidade

banc6ria, e se
ventura sejam

o caso sua preservagdo ambiental, assim como pelos danos que por-

ap6s sua vigOncia, origin6rios de sua conduta naquele peri-

odo. iliza-se o BANGO, exclusivamente, por todas as despesas com equipa-

mentos, i , taxas, despesas com pessoal, despesas decorrentes de vigilAncia e

guarda, e as demais despesas decorrentes da prestagdo dos servigos bancdrios,

excluindo o E ADO de qualquer responsabilidade solid6ria ou subsidi6ria advindas do
presenteANEX , ap6s a assinatura do CONTRATO do qualeste 6 integrante.

5. DASALTE4A96ES

5.1. Evenfuais alterag6es das disposig6es contidas neste ANEXO, ocorridas ap6s

assinatura do QONTMTO, do qual este 6 integrante, serio pactuados entre as partes,

mediante troca de oficios, ata firmada, termo aditivo ou outro meio legalmente admitido.

6. RELA9AO DOS PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO

UNIDAT E TIPO M2 ENDERE9O

10 BatalhSo da Po icia Militar PAE 4 R. Prof. Cardoso Fontes, 985- Ponta Grossa

2" CIRETRAN/PR PAB 40 Rua Marques do ParanS, 999, Ronda- Ponta Grossa

5o Batalh6o da Po icia Militar PAE 4 Rod. Celso Garcia Cid, KM 374 s/n, TrCs Marcos - Londrina

7" CIRETRAN/PR PAB 40 Rua Galibis s/n. Santo Onofre - Cascavel

8O CIRETRAN/PR PAB 40 Rua Ney Braga, sin, JardinN. Sra. Apryqcida-Campo Mouqc
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9a Subdiv. Poltcia le Maringd PAE 4 Av. Mandacaru, 560, Vila Santa lzabel - Maringd
120 BatalhSo da P )licia Militar PAE 4 Rua Curupaitis. 1132 - Santa Quit6ria - Curitiba
120 CIRETRAN/PI PAB 40 Rua Suinara. 334. Vila Yara - Londrina
130 BatalhSo da P rlicia Militar PAE 4 Rua SebastiSo Malucelli, 54, Novo Mundo - Curitiba
130 CIRETRAN/PI PAB 40 Rod. Sincler Sambatti, Vn, Jardim Industrial - Marinqd
170 Batalheo da P llicia Militar PAE 4 Rua Dr. Muricy, 2855, Costeira - Sdo Jos€ dos Pinhais
200 BPM Curitiba PAE 4 Rua Carlos de Laet. 6335. Booueirdo - Curitiba
30o Batalheo da P )licia Milital PAE 4 Rua Argentina, 999, Jardim Am6rica - Pato Branco
Academia do Gua upc PAB 40 8R277 KM 72 Bairro: Guatup€ - S5o Jos6 dos Pinhais
Agdncia Servidor AG 300 Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro - Curitiba
BatalhSo da PM PAE 4 Av. Gal. Meira, 2000, Vila Shalon - Foz do lguaeu

Batalhao de Trdns to PAB 38
Av. Professora Ant6nia Riginato Vianna, 41 1 Bairro: Cap6o da

lmbuia - Curitiba

BRDE PR PAE 4 Av. Jo6o Gualberto, 530/570, Alto da Gloria - Curitiba
Celeoar Sede PAE 4 Rua Mateus Leme. '1561. Centro Civico - Curitiba

Col6gio Estadual o Parana PAE 4 Av. Jo6o Gualberto, 250 - Alto da Gl6ria - Curitiba

Coroo de Bombeir )s PAB 30,21 Rua Nunes Machado, 100 - Centro Curitiba

Corpo Bombeiros MGA PAE 4 Rua Benjamin Constant, 93, Zona 7, Maringd

Deleqacia Receita Estadual PAB 40 Rua Lourenco Pinto, 50 - Centro - Curitiba

Delegacia Receita Estadual PAE 4 Rua Pard, 473- Centro - Londrina

Departamento lmlrensa Ofi-
cial

PAB 40 Rua dos Funcion6rios, 1645 - Cabral - Curitiba

Departamento Pol cia Civil PAE 4 Rua Jose Loureiro, 540 - Centro - Curitiba

DER PAB 46,63 Av. lguaeri, 420 - RebouQas - Curitiba

Detran Tarum6 PAB 40 Av. Vitor Ferreira do Amaral, 2940 - Tarumi - Curitiba

Detran Colombo PAB 40 Rua Nicolau S. Do Carmo, 300 - Guaraituba - Colombo

Detran Foz louacl PAB 40 Av. Parand, 1588 - Centro - Foz do lguaeu

Detran Guarapuav a PAE 4
Av. SebastiAo Camargo Ribas, 131 - Bom Sucesso - Guarapu-

ava

Detran Jo6o Neqrao PAB 40 Rua Jo6o NegrSo, 246 - Centro - Curitiba

Detran Londrina PAB 40 Rua Guaoor6. 180 - Centro - Londrina

Detran Marinoe PAB 40 Av. Bento Munhoz da Rocha, 265, Zona 7 - Maring6

Detran Vila Hauer PAB 40 Rua Frederico Maurer. 1748 - Hauer - Curitiba

EMATER PAB 40 Rua da Bandeira, 500 - Cabral - Curitiba

FUNDEPAR PAB 35 Rua dos Funciondrios, 1357 - Cabral - Curitiba

Hospital Adauto B ltelho PAE 4 Rua lvone Pimentel, s/n - Parque Nascentes - Pinhais

Hosoital da Polici€ Militar PAE 4 Av. Prefeito Omar Sabbag, 894 - Jardim Botanico - Curitiba

Hospital Universiti
|/el

rio Casca-
PAE 4 Av. Tancredo Neves. 3224 - Santo Onofre - Cascavel

IAPAR PAB 40 Rod. Celso Garcia Cid, Km 375 - Tres Marcos - Londrina

IAP - lnstituto Am

Parand

ciental do
PAB 40 Rua Engenheiro Rebougas, 1206 - Rebougas - Curitiba

SEDS PAB 40 Rua Hermes Fontes, 315 - Batel - Guritiba

JUCEPAR PAB 40 Rua BarSo do Ceno Azul, no 316 - Centro Clvico - Curitiba

LACEN - Laboratr

Co Estado

rrio Central
PAE 4

Rua Sebastiana Santana Fraga, 1001 - Guatup€ - S5o Jos€

dos Pinhais

Museu Oscar Nier leyer PAE 4 Rua Mal Hermes, 999 - Centro Civico - Curitiba

Paldcio das Arauc irias PAB 40 Rua Jacy Loureiro dgddmpos, qln, Centro Civico - Curitiba

u /!
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ANEXO AO CONTRAT
SI CELEBRA]UI O EST/

) DE PRESTA9AO DE SERVI9OS FTNANCETROS E OUTRAS AVEN9AS N.o 003/2016 -SEFA, QUE ENTRE

OO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

Pal6cio lguagu PAB 28
Praga Nossa Senhora da Salete, s/n -: Centro Civico - Curi-

liba

Parandprevid€ncie PAE 4 Rua In6cio Lustosa, 700 - S5o Francisco - Curitiba

Policia Militar Pirar uara PAE 4 Rua Reinaldo Meira, 978 - Vila S. Cristovao - Piraquara

Policia Militar Mari lga PAE 4 Rua Mitsuzo Taguchi, 99, Vila Nova - Maring6

PM Regimento Co

dio - Pollcia Monti

onel Dulcl-

rda
PAE 4 Rua Konrad Adenauer. 1166 - Tarumd - Curitiba

PGE - Procurador

Estado

a Geral do
PAE 4 Rua Conselheiro Laurindo. 561 - Centro Curitiba

Policia Rodoviaria PAB 20 Rua Vital Brasil. 500 - Porteo - Curitiba

QSQ Complexo Pr rnitencidrio PAE 25 Final Rua das Palmeiras, s/no - Piraquara

Receita Estadual llaringd PAE 4 Av. Prudente de Morais, 211 - Zona 07 - MaringA

SANEPAR PAE 4 Rua Engenheiro RebouQas, 137 - RebouQas - Curitiba

Secretaria de Est€

:ultura
do da Agri-

PAE 4 Rua dos Funcion6rios, 1559 - Cabral - Curitiba

Secretaria de Este

Ide
do da Sa-

PAE 4
Rua Bar6o do Rio Branco esquina com Rua Andr€ de Barros -

Reboucas - Curitiba

Secretaria de Est€

oaego

do da Edu-
PAB 19,25 Av. Agua Verde, 2140 - Vila lzabel - Curitiba

Secretaria de Este

zenda

do da Fa-
PAB 40 Rua Vicente Machado, 445 - Centro - Curitiba

Secretaria do Estr

Ambiente

do do Meio
PAE 4 Rua Desembargador Motta, 3384 - Centro - Curitiba

Secretaria de Este

Ide
do da Sa-

PAB 40 Rua Piquiri, 170 - Rebougas - Curitiba

Secretaria de Seg

blica

rranga PU-
PAB 65

Rua Deputado MArcio de Barros, '1290, 30 andar - Centro Ci-
vico - Curitiba

SESP - Quartel PAB 40 Rua Marechal Floriano, 1401 - Rebouqas - Curitiba

SETI-PR PAE 4 Av. Pref. Lothario Meissner, 102 - Jardim BotAnico - Curitiba

TECPAR PAB 40 Rua Prof. Alqacyr Munhoz Mader, 3775 - CIC - Curitiba

TV Educativa PAE 4 Rua J{lio Perneta, 695 - Merc€s - Curitiba

UEPG PAE 4 Pca Santos Andrade, s/n - Centro - Ponta Grossa

Unicentro PAE 4 Rua Pres. Zacarias, 875 - Sta Cruz - Guarapuava

4 /0
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DE PRESTAgAO DE SERVTQOS FTNANCETROS E OUTRAS AVENgAS N.o 003/2016 - SEFA, QUE ENTRE

DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

ANEXO XVIII- MINUTA DE TERMO DE ADESAO

Modelo de ermo de Adesio da AdministragSo Indireta, previsto na Cliusula
Primei Par6grafo Segundo, do GONTRATO, do qual este 6 integrante.

TERMO DEADESAOAO GONTRATO DE PRESTAgAO
DE SERVI9OS FINANCEIROS E OUTRAS AVEN9AS
NO ..XX.../2016-SEFA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A;
QUE SE REGERA DE ACORDO COM A LEGTSLAqAO
APLICAVEL.

Pelo presente , em que sio partes, de um lado, BANCO DO BRASIL S/A, sociedade
de economia m com sede na Capital Federal, situado no Setor BancSrio Sul, Quadra l, Bloco

lll,24o andar, inscrito no CNPJ sob o no 00.000.000/0001-91, doravante"C', Edificio
denominado , neste ato representado pelo Sr. ( nome e qualificagao civil - estado civil,
nacionalidade , cargo ), portador da Carteira de ldentidade no ...XX..., expedida pela
SSP/XX e CPF n o.....XXX....., e de outro lado a Empresa ou Instituigio....XXX.... (..qualificagao...)
doravante CONTRATANTE neste ato representada por (.... qualificag1o - estado civil,
nacionalidade, ofissSo,_cargo, ato de nomeaglo... ), portador da Carteira de ldentidade no

pela SSP/XX e CPF n.o .....XXX....., t€m entre sijusto e acertado a PRESTAQAO...XX..., expedida
DE SERVTQOS
no Contrato de

ue se reger6 pelas mesmas clSusulas e condig6es acordadas com o ESTADO
de Servigos n.o 003/2016-SEFAfirmado com o BANGO em XX/07/2016,

conforme extrato publicado no Di6rio Oficialdo ESTADO, em data de)1X10712016.

CLAUSULA PRI
ato, a todos os
declarando

Obseruagdo:
do Contrato a

EIRA - ADESAO AOS SERVI9OS - A adere formalmente, neste
os e clSusulas pactuados no Contrato n.o 003/2016-SEFA e seus Anexos,
e aceitar de forma irrestrita o teor das clSusulas neles contidas.

hipoteses das Entidades que forem se utilizar dos servigos tarifados consfanfes
este Anexo 6 parte integrante, incluir o seguinte pardgrafo 1nico:

"PARAGRAFO - As despesas para o exercicio corrente, ser6o previstas em dotagSo

orgament6ria A
acordo com a

do programa n.o (_nimero do programa - nome do programa ), de

despesas a
de Empenho n.o (_______?ara 6rg6os que trabalham com empenho-). As

executadas nos exercicios seguintes, serSo supridas em orgamentos de

exerctctos de acordo com notas de empenho a serem emitidas e entregues ao BANGO a

cada exercicio

GLAUSULAS N DA - VIGENGIA - A vig6ncia desse Termo de Adesio estd atrelada ir vi gencia

do instrumento contratagdo referido neste Termo, bem como de seus eventuais termos aditivos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, estado do
Paran6, para diriinir eventuais drjvidas deste Termo de Adesdo que n5o nudTqm ser resolvidas
porentendimento diretos entre as partes' 

,4 Y .H ^^"ry' -' 
I P6ginalde2
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DE PRESTAGAO OE SERV|9OS FTNANCETROS E OUTRAS AVENCAS N.o 0012016 - SEFA, QUE ENTRE
DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

E por estarem
instrumento. os
o mesmo se

xxxxx
Cargo do

Testemunhas:

justos e de pleno acordo com todas as condig6es estipuladas neste
assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que

na presenga de duas testemunhas abaixo indicadas.

( XX ), XX de XXXXXXX de 20XX

xxxxxx
Banco do Brasil

Nome:
CPF:

d1\
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DE PRESTAgAO DE SERVIgOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENqAS N.O 003/2016 - SEFA, QUE ENTRE
DO PARANA E O BANCO DO BRASIL S.A.

ANEXO Xx - RELA9AO DAS rNSTrrUrgoES DAADMTNTSTRA9AO TNDTRETA

1. Este AN$XO lista as instituig6es da Administragdo Indireta, referidas na Cldusula
Primeira, Pard$rafo Segundo, do CONTRATO, que deverio assinar Termo de Ades5o
seguindo modelp contido no ANEXO XVlll.

2. Eventuaig ades6es de outras entidades da Administragdo Indireta poderdo ser
realizadas sem de alterag6es deste documento ou aditamento ao Contrato de
Prestag6o de ora firmado, do qual este Anexo 6 parte integrante.

3. Relagdo das entidades da Administragdo lndireta a que refere o item 1, supra:

Razio Social

AGENCIA DE DEFESAAGROPECUARIA DO PARANA15.496.101

16.984.997 AGENCIA REGUL DE SERVICOS PUBL DELEG DE INFRA EST DO PR

CENTRO CULTURAL TEATRO GUA|RA

CENTRO PARANAENSE DE REFERENCIA EM AGROECOLOGIA

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA07.820.337

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

ESCOLA DE MUSICA E BELAS ARTES DO PARANA81.907.701

FACULDADE DE ARTES DO PARANA

FACULDADE ESTADUAL DE CIENCIAS E LETMS DE CAMPO MOURAO75.365.387

FACULDADE ESTADUAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE APUCARANA

FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO CIENCIAS E LETRAS PARANAVAI

FACULDADE ESTAD FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE PARANAGUA

FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE UVA

INSTITUTO AGRONOMICO DO P

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA

INSTITUTO DAS UAS DO PARANA11.405.21

INSTITUTO DE ACAO SOCIAL DO PARANA

INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARANA76.013.937

INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA

INSTITUTO DE TERRAS CARTOGRAFIA E GEOCIENCIAS07.941 .1

INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIA DO ESPORTE00.470.127

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL75.954.891

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

PARANA EDIFICACOES

PARANA TURISMO

RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO PARANA TVt
SUPERINTENDENCIA DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENT

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA (NOVO

de14 vr^,,^.,



,{i;.t;

14 5u tuira I I - Edigiono9740
DratQ51g111P".'6

I Secretaria ilaFazendt

I Secretafia ile lnftaestrutara e
Logistica

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
SEIL
DEPARTAI\IEI,ITO DE ESTRADAS DE RoDAGElll - DER

PROTOCOLO: 14.138.804-5 apenso ao 11.971.88ffi.
DOCUi,IENTO: 2" Termo Aditivo ao ConvCnio n" 02712013.

CONVENENTES:A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica -
SEIL, com interveniCncia do Deparlamento de Estradas de Rodagem do

Parana - DER/PR e o Municipio de Rio Bom.

OBJETO: A pmnogagao de prazos de execugAo e viggncia, bem como

a readequaqSo do cronograma fisicGfinanceiro do Convenio no

027 t2013.
DO PRAZO
Do Exocuqao: A execugio desb Convdnio perdurara ate o dia 13 de
julho de 2017.

Da Mg6ncia: A vigencia deste Convenio perdurard ate o dia 09 de
janeiro de 2018,

DATA: 24 dejunho de 2016 .

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSE RICHA FILHO
Secre6rio/SEIL

R$ 812.969,21

R$ 369.989,31

2t20tN376

2120r 10386

R$ 2.025.271,29

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EXIRATO DE CONTRATO

TO: 0032016 - SEFA
14.153.488-2

COI{TRATAI,ITES: ESTADO DO PARANA, por intemedio
Secretaia de Estado da Fazenda, CNPJ n" 76.416.890/0001-89 e

DO BRASIL S/A - CNPJ: 00.000.@0/0001-91.
Preshsao de servigos financeiros e outras avengas,

dentre outros, a centralizaggo, distibuigeo e
das disDonibilidades financeiras do Estado; processamento

folha de pagamento aos servidores ativos e estagi6rios da

Direta e entidades da Administra9eo Indireta
Fundagoes e Empresas Dependentes do Tesouro

e a centraliza@o e processamento dos pagamentos a
e fomecedores do Estado.

, DA COI{TRATACAO: Pr@esso de dispensa de licitagao

no 001/201FSEFA, nos termos dos artigos 24, inciso Vlll da Lei

e 34, inciso Vll da Lei Estadual no 15.608/2007, combinado

o artigo 37 capd, seu Inciso XXI (primeira parle) e paragrafo 3"

164, estes da Constituigao Federal de 1988.

DEVIDO PELO BANCO DO BRASIL: RS 530.000.000.00

)ntos e lrinta milhoes de reais), a serem pag06 da seguinte

R$ 400 000.000,00 a vista e o saldo de R$ 130.000.000,00 em

parcelas sucessivas mensais e proporcionais a quantidade de
na respectiva folha de pagamento mensal.

DEVIDO PELO ESTADO: Os servicos bancerios ptestados

Banco ao Estado ser6o remunerados de acordo com as tarifas
no Anexo I do Contrato, com previsao de reaiuste anual

vafiagao do INPC, e resultam numa despesa mensal estimada de

897.000,00, equivalente ao total estimado de R$ 53.820.000,00

uenta e trCs milh6es e oitocentos e vinte reais).

AgAo oRCAMENTARIA: Programa 3101.28846999.082.

orcarnentaria 3390.3900, subelemento 398'1, Fonte 100.

60 (sessenta) meses a contar da assinalura d0 conlrato.

TA ASSII{ATURA: 1 3 de iulho de 2016.
TARIOS: Carlos Alberto Richa - Governador do Estiado,

Ricardo Machado Costa - SecretArio da Fazenda, Reinhold

Secre6rio da Adminiskaqeo e da Previdencia e Neirim

estadual

63765'2016

61072t2016 6416s12016




