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AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

O BANCO DO BRASIL S. A. , por intermédio da Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações/  
Gerência de Compras, Administração de Contratos, Pa gamentos e Patrimônio, torna público que fará 
realizar, em cumprimento ao preceituado no artigo 39 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Audiência Pública para a realização de Credenciamento com vistas à “Contratação de sociedades de 
advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Banco do Brasil 
S.A., suas subsidiárias e à Fundação Banco do Brasil, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, em 
uma ou mais áreas de atuação, na(s) Unidade(s) da Federação indicada(s) pelo interessado para prestar 
serviços, nas condições previstas no edital e seus anexos”. 
 
Data: 04.02.2013 
Horário: 10h (horário de Brasília) 
Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil-DF, SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02, 
lote 22, Brasília (DF). 
 
 
2. Do Objetivo: 
2.1 Franquear a quaisquer interessados o acesso às informações pertinentes à minuta do futuro edital de 
Credenciamento, destinado à “Prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao 
Banco do Brasil S.A., suas subsidiárias e à Fundação Banco do Brasil, sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício, em uma ou mais áreas de atuação, na(s) Unidade(s) da Federação indicada(s) pelo 
interessado para prestar serviços, nas condições previstas no edital e seus anexos”. 
 
 
3. Da organização: 
3.1 A Audiência será conduzida por funcionários da Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações/ 
Gerência de Compras, Administração de Contratos, Pagamentos e Patrimônio, designados para conduzir 
o processo de credenciamento. 
3.3 Ao coordenador competirá dirimir as questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os 
procedimentos adotados na audiência. Para assegurar o bom andamento dos trabalhos, poderá conceder 
e cassar a palavra, além de determinar a retirada de pessoas que perturbarem a realização da audiência. 
 
 
4. Forma de participação: 
4.1 A Audiência Pública será aberta a todos os interessados. O ingresso dos interessados na dependência 
do Banco do Brasil somente será autorizado após a identificação na Portaria (com a apresentação de 
documento oficial com foto), com a obtenção de crachá que permitirá o acesso exclusivamente ao local de 
realização da audiência. 
4.2 Os pedidos de esclarecimentos poderão ser encam inhados previamente, com a devida 
identificação do postulante, até às 17h (horário de  Brasília) do dia 25.01.2013, pelo endereço 
eletrônico dinop.dimep@bb.com.br, com a intitulação  “Audiência Pública - Advogados”, sem 
qualquer prejuízo à formulação de nova manifestação  oral ou escrita durante a audiência. 
4.3 As inscrições de interessados para manifestação oral ou escrita serão recebidas apenas durante a 
realização da Audiência Pública. 
4.4 Os pedidos de esclarecimentos recebidos por escrito serão apresentados durante a audiência, na 
medida da disponibilidade de tempo. Aqueles que não forem comentados terão suas respostas 
disponibilizadas para consulta junto ao sítio do Banco do Brasil. 
 
5. Da formulação geral dos Pedidos de Esclareciment o: 
5.1. As manifestações, quando escritas, deverão ser encaminhadas no idioma português, de forma 
concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante. 
5.2. As solicitações escritas de esclarecimentos sobre matérias suscitadas durante a audiência poderão 
ser elucidadas quando de sua leitura ou na forma do subitem 4.4, desde que o autor ou seu representante 
tenha registrado sua participação. 
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5.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos ocorrerão na seguinte ordem: 
a) manifestações encaminhadas previamente via e-mail, na forma do subitem 4.2; 
b) manifestações orais, desde que o postulante esteja inscrito, observando-se a ordem de inscrição; 
c) manifestações por escrito, apresentadas durante a audiência. 
 
5.4. A critério do Coordenador da Sessão Publica da Audiência, as respostas que requererem maior grau 
de complexidade serão fornecidas na forma do subitem 4.4. 
 
6. Disposições Gerais: 
6.1. Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar o objetivo da 
Audiência, sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 4º, in fine e 93 da Lei 8.666/93. 
 
Brasília (DF), 18 de Janeiro de 2013. 
 
 
Gabriel Valverde Palenzuela Júnior 
Coordenador 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


