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FB-0092/2021 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/SMSU/2021 

PROCESSO Nº 6029.2020/0014898-2 

 

 

                                      

                                                                 TERMO  DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O  

                                                                        MUNÍCIPIO   DE   SÃO  PAULO, POR   INTERMÉDIO   DA 

                                                                        SECRETARIA  MUNICIPAL DE  SEGURANÇA  URBANA  E, 

                                                                        DE OUTRO, A  FEDERAÇÃO BRASILEIRA  DE   BANCOS – 

                                                                        FEBRABAN,  OBJETIVANDO  À  DISPONIBILIZAÇÃO   DE  

                                                                        ACESSO AO SOFTWARE PORTAL PARA CONSULTAS  DE  

                                                                        IMAGENS  DE    VÍDEOS  EXTERNOS  DE  INSTITUIÇÕES  

                                                                        FINANCEIRAS ASSOCIADAS. 

 

 

                           Pelo presente instrumento de Termo de Cooperação que celebram, de um 

lado, o MUNICIPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA URBANA, com sede na Rua Consolação, nº. 1379, Consolação, CEP 01305-000, 

São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF, sob o n°. 5.245.375/0001-35, doravante denominada SMSU 

neste ato representada na forma da legislação vigente por sua Secretária Sra. ELZA PAULINA 

DE SOUZA, portadora do RG nº. 17.655.294-7, e, de outro lado, a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

BANCOS, associação civil sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº. 1.485, Torre Norte, 15º andar, Jardim Paulistano, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 00.068.353/0001-23, doravante denominada FEBRABAN, neste ato 

representada pelo seu Presidente, ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA, RG nº. 1.170.101 e CPF 

nº. 399.115.431-53e, pelo seu Diretor de Diretor Executivo de Inovação, Produtos e Serviços 
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Bancários, LEANDRO VILAIN JOÃO, RG nº. 95.122.102-8/-RJ e CPF nº. 436.997.235-34, em 

conjunto denominadas “Partícipes” ou, individualmente, “Partícipe”,  

 

CONSIDERANDO: 

 

I.     A intenção da SMSU de promover, por meio de parcerias com setor privado, a ampliação  

do monitoramento de áreas, logradouros e próprios municipais; 

II.  A previsão, como finalidade estatutária da FEBRABAN, entre outras, de promover o   

aperfeiçoamento de relações com a sociedade, bem como com órgãos e instituições que a 

estruturam; 

III.   O interesse da FEBRABAN de colaborar com a SMSU, de forma ágil, segura, padronizada e 

gratuita, a partir da disponibilização, via software, de imagens de suas instituições bancárias 

associadas, bem como do desenvolvimento contínuo deste software, contribuindo com as 

políticas públicas de segurança urbana no Município de São Paulo; 

IV.   A existência de convergência de interesses e de finalidades e a necessidade de 

formatação de parceria entre SMSU e a FEBRABAN visando ao alcance das finalidades comuns, 

onde sejam estabelecidos os compromissos recíprocos da cooperação, de acordo com a 

legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 13.019/2015, o Decreto Municipal nº 

57.575/2016 e, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. 

Resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação, que reger-se-á pelas cláusulas e 

condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1   O presente Termo de Cooperação tem por objeto a conjugação de esforços entre os 

partícipes visando acesso às imagens externas provenientes de circuito fechado 

monitoramento de instituições bancárias associadas à FEBRABAN, através do software 

(“Portal”), cuja disponibilização se dará por meio de acesso com senha, observadas as 

disposições legais aplicáveis, os compromissos recíprocos previstos no presente instrumento, 

bem como atividades e cronograma  dispostos no Plano de Trabalho – Anexo I, parte 

integrante do presente Termo. 

 

1.2.  As imagens e os vídeos acessados via Portal serão utilizados apenas para atividades de 

segurança urbana, com ênfase na proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais 

e instalações da cidade de São Paulo/SP. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS 

 

2.1.    Com vistas à consecução do objeto do presente Termo de Cooperação, os Partícipes se 

comprometem a estimular e implementar ações conjuntas, somando e convergindo esforços e 

mobilizando suas estruturas. 

2.1.1.   A FEBRABAN se compromete a divulgar o Portal a suas associadas, buscando o maior 

número de adesões possível, bem como se colocar à disposição da SMSU no apoio técnico da 

capacitação dos servidores da SMSU alocados na operação do Portal;  

2.1.2.  As associadas que aderirem ao presente Termo de Cooperação se comprometem a 

envidar os melhores esforços para acatar as solicitações da SMSU; e 

2.1.3.  A SMSU se compromete a capacitar seus servidores na operação do Portal, desde que 

não implique em qualquer ônus financeiro à SMSU. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.    Pelo presente Termo de Cooperação e sem prejuízo das demais obrigações detalhadas no 

Plano de Trabalho: 

 

3.1.  A FEBRABAN se compromete a:  

a.  Arcar integralmente com os custos de implantação, manutenção e disponibilização do 

Portal;  

b.  Envidar os melhores esforços para obter o maior número de adesões de disponibilização 

das câmeras externas pelas Instituições Financeiras ao Portal;  

c. Disponibilizar um sistema seguro de logins e senhas pessoais e intransferíveis, para 

resguardar a utilização pelos servidores autorizados pela SMSU;  

d. Providenciar os acessos ao sistema e atribuir um acesso máster à SMSU, para controle do 

cadastramento de seus próprios usuários; e  

e. Fornecer a documentação das interfaces de programação de aplicativos (“APIs”) à SMSU, 

respeitadas limitações de segredo do fornecedor do Portal.  

 

3.2. A SMSU se compromete a:  

a. Implantar e manter uma infraestrutura com link de internet e equipamentos compatíveis 

com o Portal, dotados de requisitos de segurança de criptografia e antivírus;  
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b. Aplicar os protocolos existentes que evitem o desvio da finalidade de utilização do material 

acessado via Portal, resguardando a FEBRABAN e suas associadas participantes deste Termo de 

Cooperação em caso de questionamentos;  

c. Realizar a indicação e o controle dos usuários, nomeando o Diretor da Divisão de Parcerias 

e Cooperação Técnica – CPIP/DPC como ponto focal que irá apontar os usuários selecionados, 

fornecendo as informações necessárias para cadastro, sendo permitido login apenas com e-

mail corporativo da PMSP;  

d. Responsabilizar-se em notificar à FEBRABAN o mais rápido possível quando houver 

conhecimento de qualquer incidente que possa comprometer a segurança do software e do 

Portal; 

e. Capacitar seus servidores para utilização do Portal; e 

f. Respeitar eventuais limitações ao uso do Portal feitas pelo seu fornecedor.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO E DAS RESPONSABILIDADES 

 

4.1. SMSU, FEBRABAN e as Instituições bancárias associadas aderentes ao Termo de 

Cooperação seguirão plano de trabalho, observando os protocolos de segurança estabelecidos, 

bem como a legislação específica vigente no tocante à preservação da imagem, honra, 

intimidade e privacidade na disponibilização de imagens do Portal. 

 

4.2. Os Partícipes e as Instituições Financeiras aderentes se obrigam a não divulgar, nem 

tornar público ou ceder a terceiros, sob qualquer forma ou motivo, os dados disponibilizados 

no âmbito do Portal, sendo vedados o download, a gravação, a distribuição, a publicação e a 

permissão de acesso ou compartilhamento a terceiros, exceto pela força da lei e por 

solicitações encaminhadas via ordem judicial ou para fins exclusivos de investigação.  

 

4.3. Os Partícipes e as Instituições Financeiras aderentes se obrigam, ainda, a não alterar o 

conteúdo captado pelas câmeras disponibilizados no Portal, sob qualquer hipótese ou 

pretexto, a qualquer tempo e para quaisquer fins. 

 

4.4. A cooperação técnica objeto deste Termo de Cooperação e descrita no Plano de Trabalho 

anexo não implica em quaisquer tipos de transferências financeiras de nenhuma natureza 

entre as Partícipes e terá sua execução detalhada nos projetos de atividades, desenvolvidos 

conforme o surgimento de demandas entre as Partícipes. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Termo de Cooperação será de 60 (sessenta) meses a contar da data de 

sua assinatura, ficando condicionada sua eficácia à publicação do extrato no Diário Oficial da 

Cidade de São Paulo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA 

 

6.1. O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes, 

mediante comunicação expressa, por meio de representante legal, com antecedência de 60 

(sessenta) dias. Ao término desse prazo, contado do recebimento da comunicação, o acesso 

ao Portal será interrompido e o Acordo estará extinto. 

 

6.2. Caso uma Instituição Financeira aderente ao Termo de Cooperação deseje denunciar sua 

participação, a mesma deverá enviar notificação aos Partícipes, com antecedência mínima de 

(60) dias à saída efetiva. Transcorrido o prazo do aviso prévio, seu acesso será revogado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OMISSÕES 

 

7.1.  As ocorrências não previstas neste instrumento, que atendam aos interesses dos 

Partícipes e para o pleno alcance dos fins deste Termo, serão equacionados de comum 

acordo. 

 

7.2. Aplica-se a este Termo de Cooperação, no que couber, as disposições da lei 8.666/93, à 

luz do art. 116, do mesmo diploma legal e demais leis e regulamentos aplicáveis. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES  

 

Sempre que necessário, as alterações nas condições operacionais para viabilizar os objetivos 

desta cooperação serão definidas em termos aditivos, previamente acordados entre os 

Partícipes, inclusive quanto aos projetos ou atividades de interesse ou conveniência comum, 

dentro do objeto, dos objetivos e da finalidade aqui definida. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESOLUÇÃO 

 

Este Termo poderá ser resolvido, a qualquer tempo, independentemente de mediante prévia 

notificação, com antecedência de 60 (sessenta dias) ao término, no caso de descumprimento 

de qualquer de suas cláusulas, ou ainda, na hipótese de superveniência de ato ou de lei que 

torne inviável sua execução, o que ensejará sua imediata rescisão, sem prejuízo das medidas 

de estilo cabíveis à espécie.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA  

 

A SMSU providenciará os trâmites necessários à publicidade do extrato deste Termo de 

Cooperação e, se for o caso, de seus termos aditivos, até o quinto dia útil do mês seguinte ao 

da respectiva assinatura. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DIVULGAÇÃO  

 

Quaisquer solicitações de divulgação na mídia deverão ser decididas reciprocamente entre os 

Partícipes e as Instituições Financeiras aderentes, obtendo-se prévia aprovação quanto ao 

conteúdo a ser veiculado e a correta utilização das marcas das instituições aderentes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

O presente Termo de Cooperação é celebrado a título gratuito, não implicando compromissos 

financeiros ou transferências de recursos pelos Partícipes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES ANTICORRUPÇÃO 

 

Para a execução deste Termo de Cooperação, nenhum dos Partícipes poderá  oferecer, dar ou 

se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste Termo de Cooperação, ou de outra forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 

forma. 

D4Sign 7089fa4b-58c2-4e5b-a194-eb78d722f4f4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

7-11 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

 

Na ocorrência de qualquer dúvida, questão ou controvérsia relativa a qualquer matéria 

disposta no presente Termo, os Partícipes deverão de boa-fé tentar chegar a um consenso. 

Caso não seja possível, fica eleito o Foro da Capital de São Paulo para dirimir os litígios 

oriundos deste Termo.  

 

E por estarem assim justas e contratadas, os Partícipes concordam em assinar 

eletronicamente este instrumento, via ferramenta D4Sign, com respaldo no art. 107 do Código 

Civil e no § 2º do art. 10 da MP 2.200-2, considerando como data de sua celebração aquela 

que corresponder a última assinatura eletrônica  

 

 

São Paulo, 11 de março de 2021 

 

 

____________________________________ 

ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA 

Presidente da FEBRABAN  

 

_____________________________________ 

LEANDRO VILAIN JOÃO  

Diretor Executivo de Inovação, Produtos,  

e Serviços Bancários 

 

_____________________________________ 

ELZA PAULINA DE SOUZA 

Secretária Municipal de Segurança Urbana 

 

TESTEMUNHAS:                                                                                                      

 

1______________________________________                

Walter Tadeu Pinto de Faria 
 

2____________________________________ 
Marcel Bussolin Marques 
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ANEXO I 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

1.1   O presente instrumento tem por objeto a cooperação técnica entre a SMSU e a 

FEBRABAN, com vistas ao desenvolvimento de ação de interesse comum, voltado ao 

compartilhamento de arquivos de vídeos externos de instituições financeiras com a SMSU, 

através de sistema de software desenvolvido e mantido pela FEBRABAN denominado “Aware 

FEBRABAN”.  

2.  Com o intuito de estabelecer um Plano de Trabalho que atenda ao disposto no art. 116 da 

Lei nº 8.666/93, a execução desta cooperação técnica será concretizada através da realização 

das seguintes ações:  

a.   A FEBRABAN desenvolverá, implantará e manterá o Portal que hospedará o sistema 

“Aware FEBRABAN”, consistente em um portal Web, com serviços Web para gestão de 

eventos, e serviços de backend que funcionam de maneira integrada para receber, armazenar 

e correlacionar dados, por meios próprios ou mediante contração de empresa de tecnologia 

hábil a providenciar a disponibilização do referido Portal; 

b.  Através do sistema implementado, a FEBRABAN irá disponibilizar à SMSU  logins e senhas 

pessoais e intransferíveis, como forma de garantir que o acesso ao Portal seja resguardado e 

utilizado exclusivamente pelas pessoas autorizadas pela PMMG, além de providenciar os 

acessos de acordo com a disponibilidade do sistema; 

c.  Para uso efetivo do sistema e suas funcionalidades, a SMSU indica como ponto focal a 

Divisão de Parcerias e Cooperação Técnica – CPIP/DPC para informar quais os usuários 

selecionados, fornecendo à FEBRABAN as informações necessárias para cadastro pela 

FEBRABAN; 

d.  A FEBRABAN atribuirá um acesso master à SMSU, de forma que essa instituição fique 

responsável pelo cadastro de seus usuários, caso isso seja conveniente para os Partícipes; 

e.  A SMSU implementará e manterá a infraestrutura necessária para acesso ao Portal pelos 

seus agentes, providenciando o link de internet e os equipamentos compatíveis com o Portal, 

dotados de requisitos de segurança (criptografia, antivírus, etc); 

f.  Para resguardar as informações e a integridade funcional do Portal, a SMSU adotará as 

providências cabíveis para proteção de seus equipamentos e sistemas contra incidentes de 

segurança da informação e reportará à FEBRABAN, o mais rápido possível, caso perceba 

qualquer incidente de segurança que possa comprometer o Portal. 
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2.    Requisitos para a utilização do sistema   

O sistema “Aware Febraban” é uma solução Web, portanto não exigirá a instalação de 

equipamentos adicionais no ambiente dos usuários da SMSU. Os únicos requisitos essenciais 

para acessar o Portal são computadores com conexão à internet e usuários previamente 

cadastrados. 

A FEBRABAN recomenda que o navegador utilizado pelos computadores da SMSU esteja 

atualizado. Navegadores desatualizados podem apresentar problemas durante a navegação 

pelo Portal. A FEBRABAN recomenda a utilização dos navegadores Google Chrome ou Microsoft 

Edge atualizados, mas o sistema funciona em quaisquer outros navegadores. 

O portal possui em sua URL um certificado SSL da FEBRABAN e utiliza a porta padrão 443. No 

entanto, em ambientes restritos como os das organizações, pode ser necessário efetuar a 

liberação do endereço no firewall. Tal liberação ficará a cargo da SMSU. 

 

3.     Objetivos e metas 

Com a adoção do sistema, o objetivo principal é atender de forma padronizada e 

centralizada, as requisições de trechos de vídeos externos de agências bancárias por parte dos 

agentes de segurança, com agilidade, segurança e privacidade, facilitando o fluxo de 

visualização dos vídeos. Os bancos também poderão enviar de forma proativa os trechos de 

vídeos de ocorrências em andamento ou recentes. 

Para tanto, os bancos e os órgãos de segurança deverão fazer uso do Portal para solicitação e 

envio das imagens e vídeos externos captados pelas câmeras das agências bancárias, 

obedecendo os procedimentos previstos no item 1.1 deste Plano de Trabalho. 

 

As metas principais deste acordo são, até o final do seu prazo de vigência:  

> Atender, em estrita observância à legislação vigente e ao Termo de Cooperação, as 

demandas e as necessidades da SMSU, concernentes ao acesso de vídeos e imagens externos 

dos sistemas de segurança das instituições financeiras aderentes (conforme termo de adesão 

anexo ao acordo); 

> Otimizar o fluxo de informações entre as instituições financeiras aderentes e a SMSU, 

através de plataforma única e centralizada de disponibilização de imagens pelas instituições 

financeiras aderentes e do uso de ferramentas de tecnologia; 

>Reduzir custos operacionais e intervalos temporais entre as solicitações de imagens e de 

vídeos oriundos da SMSU e a disponibilização dos mesmos pelas instituições financeiras 

aderentes; 

> Reduzir riscos de violação de privacidade e da segurança física das agências. 
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4.    Prazos, Etapas ou Fases de Execução  

O presente Plano de Trabalho terá sua vigência vinculada à vigência do Termo de Cooperação, 

ou seja, 60 (sessenta) meses. Para sua execução, serão realizadas reuniões de análise, 

detalhamento e monitoramento da execução do disposto no item 1 deste Plano de Trabalho, 

entre representantes da FEBRABAN, da SMSU e dos bancos aderentes sempre que necessário, 

seguindo a ordem lógica prevista no referido item, conforme a necessidade. Estas reuniões 

poderão ser presenciais ou através de meios eletrônicos, como videoconferências em canais 

seguros.  

A SMSU e a FEBRABAN darão o apoio logístico necessário às reuniões realizadas em suas 

respectivas dependências, e garantirão a participação de representantes com capacidade 

técnica e decisória para a boa execução deste Plano de Trabalho. 

O progresso da execução deste Plano de Trabalho, bem como eventuais intercorrências que 

impliquem em atrasos ou mudanças nas atividades previstas no item 1.1, serão devidamente 

registradas e formalizadas através de atas de reuniões ou por meios eletrônicos, como o e-

mail.  

 

5.    Aplicação de Recursos Financeiros 

A execução deste Plano de Trabalho não implicará em repasses de recursos financeiros entre 

FEBRABAN e SMSU, devendo cada qual arcar com seus custos para a execução deste Plano de 

Trabalho, conforme a necessidade.  

 

6.  Unidade Responsável e Gestor do Termo de Cooperação  

Pela SMSU, o responsável pelo acompanhamento do Termo de Cooperação será  Agnaldo de 

Barros Pedro, CPF 014.589.378-28  da Diretoria de Fiscalização e Fomentos ;  pela FEBRABAN, 

o responsável será Valdir Assef Junior, CPF 164.498.748-13 da Diretoria de Negócios e 

Operações.  

Os responsáveis acima poderão ser substituídos mediante comunicação formal entre os 

Partícipes, as quais farão parte integrante deste Plano de Trabalho. 

 

7.  Canais de Contato 

A comunicação das atividades concernentes a este Plano de Trabalho se dará, 

preferencialmente, por vias eletrônicas, como e-mail, telefones e videoconferência, através 

dos canais institucionais respectivos.  

Pela SMSU:  

 

- E-mail: smsucpipdoacoes@prefeitura.sp.gov.br 

- Telefone: (11) 3124-5136/5131 
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FEBRABAN:  

 

- E-mail: comissao.segurancabancaria@febraban.org.br 

- Telefone: (11) 3244-9891/9828 

 

 

São Paulo, 11 de março de 2021 

 

 

____________________________________ 

ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA  

Presidente da FEBRABAN  

 

 

____________________________________ 

LEANDRO VILAIN JOÃO  

Diretor Executivo de Inovação, Produtos  

e Serviços Bancários 

 

 

TESTEMUNHAS:                                                                                                      

 

1______________________________________                

Walter Tadeu Pinto de Faria 

 

 

2____________________________________ 

Marcel Bussolin Marques 
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Assinaturas

ROBERTA GASPAR BUSO
roberta.buso@febraban.org.br
Aprovou

Débora Russo Pereira Califre
drusso@febraban.org.br
Aprovou
WALTER TADEU PINTO DE FARIA
walter@febraban.org.br
Assinou como testemunha
LEANDRO VILAIN JOAO
leandro.vilain@febraban.org.br
Assinou como parte
Taynara Macedo de Lima
taynara.lima@febraban.org.br
Acusou recebimento
Isaac Sidney Menezes Ferreira
isaac.sidney@febraban.org.br
Assinou como parte
Taynara Macedo de Lima
taynara.lima@febraban.org.br
Acusou recebimento
marcel bussolin marques
mbmarques@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha
Elza Paulina de Souza
elzasouza@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como parte

Eventos do documento

12 Mar 2021, 12:28:42
Documento número 7089fa4b-58c2-4e5b-a194-eb78d722f4f4 criado por THAIS MOTA DE ALBUQUERQUE (Conta
a0fc8ed0-8a5b-4b02-ac06-9b6089d6f77a). Email :gerencia.compras@febraban.org.br. - DATE_ATOM:
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2021-03-12T12:28:42-03:00

12 Mar 2021, 12:33:01
Lista de assinatura iniciada por THAIS MOTA DE ALBUQUERQUE (Conta a0fc8ed0-8a5b-4b02-ac06-9b6089d6f77a).
Email: gerencia.compras@febraban.org.br. - DATE_ATOM: 2021-03-12T12:33:01-03:00

12 Mar 2021, 12:41:26
ROBERTA GASPAR BUSO Aprovou (Conta 5ddcce9a-9c5d-493b-92ca-05a9e2f52f9c) - Email:
roberta.buso@febraban.org.br - IP: 18.228.173.143 (ec2-18-228-173-143.sa-east-1.compute.amazonaws.com
porta: 33684) - Geolocalização: -23.523659 -46.711926399999996 - Documento de identificação informado:
306.633.378-79 - DATE_ATOM: 2021-03-12T12:41:26-03:00

12 Mar 2021, 14:57:43
DÉBORA RUSSO PEREIRA CALIFRE Aprovou (Conta e6c1d031-9d76-4d5b-9f07-5e9ba51dc467) - Email:
drusso@febraban.org.br - IP: 18.228.224.127 (ec2-18-228-224-127.sa-east-1.compute.amazonaws.com porta:
6992) - Geolocalização: -23.6098633 -46.6188849 - Documento de identificação informado: 105.441.638-93 -
DATE_ATOM: 2021-03-12T14:57:43-03:00

16 Mar 2021, 09:17:18
WALTER TADEU PINTO DE FARIA Assinou como testemunha - Email: walter@febraban.org.br - IP: 187.72.75.1
(187-072-075-001.static.ctbctelecom.com.br porta: 37802) - Documento de identificação informado:
837.132.048-53 - DATE_ATOM: 2021-03-16T09:17:18-03:00

16 Mar 2021, 09:46:41
LEANDRO VILAIN JOAO Assinou como parte (Conta ce6a59c4-b50d-44d6-879f-8103f359691e) - Email:
leandro.vilain@febraban.org.br - IP: 187.37.107.115 (bb256b73.virtua.com.br porta: 50782) - Geolocalização:
-23.6365373 -46.6833117 - Documento de identificação informado: 436.997.235-34 - DATE_ATOM:
2021-03-16T09:46:41-03:00

16 Mar 2021, 10:34:47
TAYNARA MACEDO DE LIMA Acusou recebimento (Conta ac8a27e7-652e-4ba1-908c-fb1cdcd12514) - Email:
taynara.lima@febraban.org.br - IP: 18.231.46.160 (ec2-18-231-46-160.sa-east-1.compute.amazonaws.com porta:
35276) - Documento de identificação informado: 397.761.008-21 - DATE_ATOM: 2021-03-16T10:34:47-03:00

16 Mar 2021, 14:32:17
ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA Assinou como parte (Conta 4aeb4132-18a4-421b-aa2e-1152e0f05461) -
Email: isaac.sidney@febraban.org.br - IP: 177.92.94.110 (mvx-177-92-94-110.mundivox.com porta: 3508) -
Geolocalização: -23.6007553 -46.6796471 - Documento de identificação informado: 399.115.431-53 - DATE_ATOM:
2021-03-16T14:32:17-03:00

16 Mar 2021, 14:34:50
TAYNARA MACEDO DE LIMA Acusou recebimento (Conta ac8a27e7-652e-4ba1-908c-fb1cdcd12514) - Email:
taynara.lima@febraban.org.br - IP: 18.228.118.12 (ec2-18-228-118-12.sa-east-1.compute.amazonaws.com porta:
49388) - Documento de identificação informado: 397.761.008-21 - DATE_ATOM: 2021-03-16T14:34:50-03:00

16 Mar 2021, 14:51:07
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MARCEL BUSSOLIN MARQUES Assinou como testemunha - Email: mbmarques@prefeitura.sp.gov.br - IP:
177.22.150.189 (177.22.150.189 porta: 22336) - Geolocalização: -23.5470848 -46.661632000000004 - Documento
de identificação informado: 044.454.588-30 - DATE_ATOM: 2021-03-16T14:51:07-03:00

19 Mar 2021, 17:16:27
ELZA PAULINA DE SOUZA Assinou como parte - Email: elzasouza@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.22.150.163
(177.22.150.163 porta: 60434) - Documento de identificação informado: 086.610.618-90 - DATE_ATOM:
2021-03-19T17:16:27-03:00
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(SHA512):39f404c5c95c874667c06cafd7c8895d6d1b1e8432c2ffdb675460d7191a0d4edec7e578b15ae66a373cc1d9711f74dcbc4e65e7578af7f38eec60800d514a0a

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


