
TERMO DE COOPERAÇÃO N° 002/2015 TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, DO OUTRO LADO CAIXARegistrado às fls 01v Livro N°01 /2015 ECONOMICA FEDERAL TENDO POR OBJETIVO ESTABELECEREm 03/03/2015. CONDiÇÕES ESPECIAIS DE CONCE~SÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS

SuperintendênciaJurídica / GCC SERVIDORESDA FME COM AVERBAÇAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,
NA FORMAABAIXO:

Aos 03 (três) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, pessoa
jurídica de direito público, integrada ao Município de Niterói, com sede na Rua Visconde do Uruguai, N°. 414, Centro, Niterói/RJ,
inscrita no CNPJ sob o N°. 39.244.595/0001-66, com sede na Rua Visconde do Uruguai, N°. 414, Centro, Niterói/Rl, doravante
denominada FME, neste ato representada, por seu Presidente JOSÉ HENRIQUE ANTUNES, brasileiro, casado, Professor.
portador da Carteira de Identidade N° 03110759 do CRQ/RJ e CPF N° 262.561.857-49, residente e domiciliado nesta cidade e do
outro lado a sociedade empresária CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública,
criada nos termos do Decreto-Lei N° 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto
vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 14, em Brasília-DF. CNP J/MF n°
00.360.305/0001-04, com sua agencia sediada a Av. Amaral Peixoto n" 335 - Centro - Niterói - RJ, representada neste ato por seu
Procurador Sr. KEYVIN DA CUNHA OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade N° 03553950012/
DETRAN/RJ e CPF N° 074.581.077-23, doravante denominado simplesmente BANCO, resolvem celebrar o presente TERMO
DE COOPERAÇÃO, que se regerá pelo Decreto Municipal n" 10.605 de 22 de outubro de 2009, alterado pelo Decreto W 10.620
de 18 de novembro de 2009, de acordo com os despachos contidos no Processo N° 20/0726/2015, pelas demais normas legais
pertinentes, pelas Cláusulas e condições seguintes: ,J_\O \

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO a concessão pelo BANCO,
sob condições especiais, de empréstimos aos Servidores da F ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS COMPROMISSOS DA FME - a) Proceder às averbações de empréstimos consignados facultativos
em folha de pagamento, obedecida às margens consignáveis estabelecidas no Decreto Municipal N° 10.620/09; b) Disponibilizar
para os servidores as informações referentes às taxas e encargos praticados pelo BANCO; c) Disponibilizar para o BANCO, o
modelo de Autorização de Desconto; d) Autorizar mensalmente o depósito dos valores devidos em função dos empréstimos pelo
BANCO aos Servidores da FME, até o dia IOde cada mês, com tolerância máxima de 5 dias para o depósito, cuja extrapolação
acarretará em suspensão do convênio até que este esteja adimplente.; e) Zelar pela fiel execução das obrigações decorrentes deste
Termo; 1) Zelar pela fiel observância dos limites máximos de remuneração dos empréstimos concedidos aos servidores, bem como de
novos produtos que venham a ser disponibilizados. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FME não responderá pelas obrigações e
responsabilidades contraídas pelos servidores nos atos que se referem às consignações, limitada a sua ação à mera consignação e ao
controle da margem consignável. PARÁGRAFO SEGUNDO: Não caberá a FME qualquer responsabilidade direta, indireta,
solidária, subsidiária, reflexa ou a qualquer outro título, quanto às obrigações assumidas pelo servidor nas consignações, inclusive
nas hipóteses de perda do cargo e/ou emprego ou insuficiência de limite de margem consignável, PARÁGRAFO TERCEIRO:
Somente serão aceitos pedidos de consignação, em folha de pagamento, quando firmado em conjunto pelo servidor e pelo BANCO.
bem como com a devida autorização do Presidente da FME.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS COMPROMISSOS DO BANCO - a) Informar, mensalmente, a FME as taxas máximas de juros e
todos os demais encargos inerentes à operação que serão praticados na concessão do empréstimo; b) Apresentar a relação dos
servidores consignados, indicando o número de matrícula, a origem e o valor a ser consignado; c) Apresentar a Autorização de
Desconto assinada pelo servidor consignado da FME, autorizando, expressamente, o desconto em folha e informando a origem do
desconto, tendo que constar também da Declaração o número da matrícula, da Identidade e do CPF, e o endereço residencial do
servidor. A Declaração de Autorização poderá ser substituída por Contrato ou documento equivalente, desde que dele conste
expressamente a identificação completa (nome, identidade, CPF e residência) do servidor; d) Disponibilizar para os Servidores
Públicos da Fundação Municipal de Educação os empréstimos conforme previsto na Cláusula Primeira deste Termo; e) Remeter
mensalmente os Pedidos de Consignação em Folha (PCF) firmados em conjunto com relação em anexo, eu através de fita magnética
e/ou disquetes compatíveis com o sistema e programa fornecidos pela FME; 1) Atender aos servidores públicos nas suas
necessidades, disponibilizando pessoal e Agência para o bom desempenho dos serviços; g) Abster-se de consignar produtos,
ressalvados aqueles autorizados pelo servidor; h) Isentar os servidores de tarifas Bancárias ou quaisquer outros tipos de remuneração
por serviços prestados, salvo as remunerações do capital e dos produtos voluntariamente contratados pelo servidor junto ao Banco: i)
Franquear abertura de conta corrente em nome do servidor público, a critério deste; j) Submeter a documentação elencada no artigo
3°, do Decreto N° 10.605/09, à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, comprovando o preenchimento dos
requisitos necessários ao credenciamento como consignatária; k) Indenizar a FME dos custos operacionais com as consignações em
folha de pagamento, em valores as serem definidos mediante Portaria do Secretário Municipal da Fazenda, sendo o recolhimento
desses valores processados, automaticamente, sob a forma de desconto incidente sobre os valores brutos a serem disponibilizados às
insti~ições consignatárias, s~jeito. à anuência da Instituição Bancária; I) Permitir o refinanciamento de contratos de consignado do
servidor des?e que seja pr?vld~ncl~da nova ~verbação de m~rgem consignável, PARAGRAFO PRIMEIRO: O não cumprimento
do estabelecido na let~a a, .Imp,hcara na desativação temporária do valor consignado; a reincidência no descumprimento em período
de l~ (doze) meses implicará no descredenciarnento do BANCO, e conseqüente rescisão unilateral deste Termo de Cooperação.
PA~G~AFO SEGUNDO: A !elação e a autorização de que tratam, respectivamente, as letra b e c, desta cláusula,
obrigatoriamente, terão de ser mantidas sempre atualizadas, independentemente da data de recadastramento,



CLÁUSULA QUARTA: DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS - As transferências de recursos serão efet,!adas mensalmente,
sendo feita mediante crédito no BANCO, de acordo com o calendário de pagamento estipulado pela FME. PARAGRAFO UNICO:
A eventual ocorrência de erros, enganos ou omissões nos pedidos de consignações em folha não impedirão o prosseguimento da
prestação de serviços aos servidores da FME.

CLÁUSULA QUINTA: CONFIDENCIALIDADE E SIGILO - As partes se comprometem a guardar confidencialidade e sigilo das
informações e dados postos à sua disposição para execução do presente TERMO DE COOPERAÇÃO, não podendo ser cedidos a
terceiros ou divulgados seja de que forma for, sem anuência dos envolvidos.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO - O presente instrumento será publicado no órgão oficial da Municipalidade, em extrato,
até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, podendo a publicação ocorrer em até 20 (vinte) dias desta data, e, no
prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação do extrato, remeterá cópia aos seus órgãos de controle interno e externo, conforme o
caso.

CLÁUSULA SÉTIMA: PRAZO DE VIGÊNCIA - O presente TERMO DE COOPERAÇÃO terá a vigência de 60 (sessenta) meses
a partir da data de sua assinatura, vigorando até 03/03/2020, podendo ser prorrogado, na forma da lei, caso haja manifestação neste
sentido pelos envolvidos, mediante a celebração de TERMO ADITNO.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO DAS TAXAS OFERECIDAS - A FME, através do Responsável pelo Setor de
Folha de Pagamento, Sr. Edmilson Vicente Alves, matricula 232.361-6, será responsável pela análise e o acompanhamento das
atividades firmadas no presente TERMO, inclusive quanto a possível variação de taxas, que poderão ocorrer em virtude de alterações
da política econômica vigente. PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer alteração nas taxas oferecidas, em razão de alterações do
mercado, só poderão ser aplicadas aos servidores após autorização da FME, vedada a modificação dos Contratos de empréstimos já
firmados.

CLÁUSULA NONA: (DA RENÚNCIA E DA RESOLUÇÃO DESTE TERMO DE COOPERAÇÃO) - O presente TERMO DE
COOPERAÇÃO poderá ser, a qualquer tempo, denunciado por quaisquer um dos seus participes, mediante notificação escrita que
produzirá efeitos Iiberatórios após 30 (trinta) dias do seu efetivo recebimento. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica acordado que na
hipótese de denúncia, os partícipes se obrigam a cumprir os compromisso e obrigações porventura pendentes, assumidos de
conformidade com o ajustado, sendo quitados todos os débitos existentes, e devolvidos todos os documentos pertinentes e outros
elementos porventura fornecidos antes ou durante a realização das atividades objeto deste Termo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Os
partícipes ajustam que atraso superior a 60 (sessenta) dias, do repasse de recursos mencionados na Cláusula Quarta, implicará na
resolução do presente Termo de Cooperação, respeitados os encargos já assumidos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos relativos à execução deste TERMO DE COOPERAÇÃO
serão resolvidos de comum acordo entre as partes celebrando-se sempre que necessários Termos Aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: (DO REGISTRO)- Este TERMO DE COOPERAÇÃO será lavrado, numerado e registrado
no Livro de Registro de Termos da Gerência de Contratos e Convênios da FME.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Niterói para dirimir as questões decorrentes do
presente TERMO DE COOPERAÇÃO, não resolvidas de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. E, tendo o BANCO por seus representantes legais exibido os documentos comprobatórios do atendimento das condições
jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente TERMO DE COOPERA ÃO, e estando justas e acordadas, firmam o
mesmo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito de . as testemunhas abaixo, que também
assinam. Niterói, 08 de Junho de 2015.

EN~E ANTUNES
Presidente da F E

Testemunhas:

1. _ 2. ___

CPF N° _CPF N° _
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QUARTA-FEIRA, 24 DE JU,NHO DE 201.51 \

• "..", TERMO DE coopÉRAçlo N" 00212015 ' 1
. Instrumento: TERMO DE COOPERAÇÃO Nó00212015. Partes: FUNDAÇÃO MUNICIPAL
. DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI - FME E A CAIXA ECONÓMICA FEDERAl ~ CEF. Objeto:

O presente Termo de Cooperaçao tem por objeto a concessao pelo BANCO, sob
oondiçOes especiais, de empréstimos áos Selvidores da FME. Prazo: 60 (sessenta) ~
a partir da data de sua assinatura, vigorando até 0310312020.Gestor: Sr. Edmllson Vicente
Alves, matricula 232.361-6, de acordo oom·o disposto no inciSo III, Art. 58 da Lei N°
8.666/93 Processo: 210/072612015. Fundarntnto Legal: Decreto Municipal N°
10:60512009, alterado pelo Decreto N° 1062012009. Data da Assinatura: 0310312015.
'. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 00312015 I
lristrumento: Termo de Ajuste de Contas N° 00312015. Partes: FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI E O CONSÓRCIO TELEMAR. NORTE-LESTE SA E A 01
M6vEL SA. Objeto: O presente Termo tem por: objetivo o reconhecimento e o pagamento
à TELEMAR NORTE·I,.ESTE SA e a Ol MOVEL SA da divida liquida no valor total de
RS 78.271,23 (setenta e oito mil· duzentos e setenta e um reais e vinte e três ~VO$),
referente, respectivamente, às prestaçOes de UCVkoa execut«dpl de fIIIefpnja tia e
~, referente ao exerclcio de 2015. sendo a tetefonia fixa. no valor de RS 50.643,81
(cinquenta mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) e a telefonia
móvel no valor de RS 27.627,.2 (vinte e Sete mil seiscentos e vinte e sete reais e
quarenta e dois centavos). conforme apurado· no Processo Administrativo 21W298812015,
Valor Total: RS 18.271,23 (setenta e ono mil duzentos e setenta e um reais e vinte e três
centavos), empenhados, respectivamente .. R$ 50.643,81 (cinquenta mil seiscentos e
quarenta e três reais e oitenta e um centavos) à conta do Programa de Trabalho N.o
12200012183. Código de Despesa: 3339039000000, Fonte: 100, Nota de Empenho N.o
000754 e RS 27.627,42 (vinte e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e dois
centavos), à conta do Programa de Trabalho N.o 12200012183, Código de Despesa:
3339039000000. Fonte: 100. Nota de Empenho N° 000755. Fundamento Legal: Leis
8.666/93 e 4.320/64, e demais normas aplicéveis. Processo N° 210/298912015. Data de
Assinatura: 22/0612015. .
(ATO DO DIA 2210612015)

TERMO ADmvo 061/2014
Instrumento: termo Aditivo N". 0611201,4ao Contrato N" 18112013. Partes: FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO·- FME e a EDITORA JORNALíSTICA ALBERTO LTOA
Objeto: O presenie Termo Aditivo ~empor objeto a proriogaçao de prazo de execuçao dó
.Contrato N° 181/2013 firmado entre li FME e a EDITORA JORNAUSTICA ALBERTO
LTOA para p\,lblicaçao de aviso de Licitaçao em espaço publicitáriO/anúncio com formato 2
·(duas),coIunas de 9,6crn x Sem de altura em cor preto e branco. Conforme solicitado nos
autos do Processo Administrativo N" 21014922J2013.Prazo: 12 (doze) meses. a contar de
19/12/2014 à 19/1212015. Fuoo-mo IAgat:Art. 57, inciso" clc § 2° da Lei N0
8.666/93. Processo: N" 210/626312013.' Data da Asslnatura:t9l1212014.(omitido na
publicaça<í de 2410112014)
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