
• BANCO DO BRASIL

ATA DE JULGAMENTO

Conforme previsto no item 10.2 do Edital de Credenciamento, os pedidos de
credenciamento foram analisados em data posterior à sessão pública realizada para abertura dos
envelopes contendo os pedidos e demais documentos exigidos.

A análise compreendeu os itens: HABILITAÇÃO JURíDICA, REGULARIDADE FISCAL,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

HABILlTACÃO JURíDICA. REGULARIDADE FISCAL e QUALlFICACÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA

A comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação econômico-
financeira poderia ser feita diretamente no Banco, ou alternativamente, por intermédio do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. Consíderando que não havia nenhum
meio formal de se fazer a opção, foi efetuada consulta "on-line" do SICAF para todas as
concorrentes na data da sessão pública de abertura de envelopes.

As empresas que possuiam cadastro no SICAF ativo, com documentação obrigatória e
habilitação parcial válidas, índices de boa situação financeira calculados e acima de 1,00 e
entregaram a Declaração de Inexistência de Fato Superveniente foram consideradas habilitadas.
As demais estariam obrigadas a apresentar a documentação exigida, conforme item 6.2 e 6.31.4
do Edital. Em ambos os casos era obrigatório entregar os Documentos Complementares exigidos
no item 6.3.1 do Edital.

QUALlFICACÃO TÉCNICA

A qualificação técnica foi analisada mediante a apresentação de um ou mais
atestados que, para serem considerados válidos, deveriam cumprir as exigências abaixo:

• Ser emitido por instituição financeira do tipo Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira
Comercial ou Caixa Econômica ou pela ATIVOS S.A.;

• Ser emitidos em papel timbrado da pessoa jurídica;
• Informar nome, CNPJ e endereço completo da empresa emitente;
• Informar nome, cargo, telefone e fax do signatário;
• Informar nome, CNPJ e endereço completo da empresa cobradora;
• Informar na descrição dos serviços prestados se tratar de cobrança extrajudicial;
• Indicar a(s) UF onde a empresa presta o serviço de cobrança.
• Indicar o período em que a empresa vem prestando o serviço em cada UF citada, sendo

exigido, no mínimo, os últimos 12 meses, a contar da data da publicação do edital;
• Ter sido emitido em data posterior à publicação do edital(10/11/2010);
• Informar número médio mensal de clientes em cobrança na(s) respectiva(s) UF de ,r(,) _

atuação, nos 12 meses anteriores ao credenciamento. ~

Constituia também eXlgencia habilitatória, a comprovação de um número médio
mensal mínimo exigido de Clientes em Cobrança no período dos 12 meses anteriores ao
credenciamento, definido de acordo com a UF para a qual a empresa pretendia concorrer. As
empresas que não conseguiram apresentar atestados válidos que somassem o número mínimo
exigido informado no Anexo 4 do edital ficaram inabilitadas.
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flt BANCO DOBRASIL

DILIGÊNCIAS

Em conformidade com o previsto no item 7.4 do edital, durante a análise documental foram
solicitadas das empresas ACRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E SERViÇOS LTDA, CABRAL
MARQUES,FERRAZ & SILVA -ADVOGADOS ASSOCIADOS e EXPONENCIAL SERViÇOS
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA os seus contratos sociais em vigor acompanhados de
todas as suas alterações ou da respectiva consolidação para verificação de que os serviços de
cobrança estariam previstos entre os seus objetivos sociais. Todas as empresas enviaram a
documentação requerida e comprovaram cumprir tal exigência editalicia.

A empresa CERCRED-CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA apresentou o
contrato de prestação de serviços de cobrança firmado com a empresa BANCO PANAMERICANO
SIA, no qual constava o CNPJ 59.285.411/0001-13,0 mesmo informado no site do Banco Central,
uma vez que no atestado apresentado pela contratada constava o CNPJ 29.285.411/0001-13,
entendendo esta comissão tratar-se meramente de erro de digitação.

EMPRESAS INABILITADAS

Após análise documental, inclusive da capacidade técnica, orientada pelas eXlgencias
existentes no Edital do Credenciamento 2010/74200016-SL, ficaram inabilitadas as empresas a
seguir descritas por lote:

LS COBRANÇAS l TOA - EPP

FEEDBACK COBRANÇA BRASIL LTOA

EMPRESA

----- ---- ----

LOSS ASSESSORIA -TmEll"" LOSSGOLllIB< ME

HEDGE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CRAAC COBRANÇA E TRANSPORTE l TOA

ANDRADE E BASTOS ASSESSORIA DE COBRANÇA LTOA

EMPENHO EMPRESA DE COBRANÇA LTOA

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

CONTAX S.A

BRANDÃO DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA

ATN CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTOA

LOTE 1 • ALAGOAS E SERGIPE
I MOTIVOS DA INABILITAÇÃO I
iAlestados validos apresentados n~o comprovaram a média mensal mínima[

~gida de clientes em cobrança para UFdo lote.
- 1~~.S1adosválidos apresentados nao -co-m-p-ro-va-ra-m-ãm-édia rnensarrnrnima!

______ ~.e_.g~id_a_d~!:!i~_~tesem cobranç..a.p_ar~UFdo lote. . I

lAl.estados válidos apresentados nao comprovaram a média mensal mínimal

~

xigida de clientes em cobrança para UF do lote. ~

AUDAC SERV ESPECIALIZADOS DE COBRANÇAS E ATEND LTDA ","slados ,,"lidos ap,esenlados nlo comprovaram a média mensal minimal
__ ~e_lligidade clientes em cobrança para UFdo_l_ote_. _

i.obJeto social da empresa nao prevê-ati\4dades de cobrança extrajudiciãI"-+
1'.Atestadosvalidos apresentados não comprovaram a média .mensal minimal

~exigida de clientes em cobrança para UFdo lote. .. ~
IAtestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima 'I

exigida de clientes em co~~~~ç_apara UFdo lo~e~__ o ~ . I
Alestados vtllidos apresentados nao comprovaram a média mensal mlnima
e>igida de.£lientes em cobran.£Bpara UF do lote:__ ~
M.estadosvalidos apresentados não comprowram a média mensal mínima
exigida de clientes em cobrança para UFdo lote.
.Atestadosválidos apresenlados não comprovaram a média mensal mlnima I
!exigida de clientes em cobrança para UF do lote. ,
IAteSlados,,"lidos apresenlados Mo cOmprovarama média mensal mlnim,- 1
exigida de clienles em cobrança para UFdo lote.

--+"'Pfl"'re~sentou no SICAF indlee-de boa situaçãci financeira menor que 1 e não
apresentou o Balanço Palrimonial. ..Atestadosl
:vál.idOSapresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida ~de

~

Henles em cobrança para UF do lole. _

INTERVAlOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER resentou Li~o Digilal sem o respectivo termo de aulenticaçao en.ado pela
Junta Comercial quando efetua o seu registro.-_ .. --- In -~ ._-_.-

LIDERANÇA SERV ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS S.S. lTDAAtesladOS ,,".Iidosapresenlados nlo comprovaram a média mensal mlnima
elQgrdade clientes em cobrança para UFdo lote. ~~-j

--- - --- -- - .._-- ----. --'NâO constava no SICAFcálculo do indice de boa situação financeira e o Balanço

LOCALCRE[).MEVAL ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA Palrimonial apresentado nlo está regislrado na Junta Comercial. .Atestados
válrdos apresentados não comprovaram a média mensal mlnlma e:wlgldade

____ 000 ~c_lie_ntesem cobrança para UFdo lole.

=1
e.stados válidos apresentados não comprovaram a média.m.ensal minima 1

exigi~a de clientes emocobrança para UF ~o IO~.____ .
estados válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima

_______ ~ _ exi~da de clientes em cobrança para UFdo lole. . _
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f!J BANCO DOBRASIL

ZANC SERViçoS DE COBRANÇA LTOA

NUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTOA - ME

UNIONCOBRA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA

SISCOM SISTEMAS DE COBRANÇA MODULAR LTOA

MAL TA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA _ 01.729.506/0001-07 l.'leslados validos apresentados não comprovaram a média mensal minima
~~gida de dientes em cobrança para UF d=o"lo",lecc' .~_

MALTA ASSESSORIA DE Ç<lBRANÇAS LTOA - 01.729,506/0003.-60 EXCLUIDA Empresa concorreu com o CNPJ da mabi,--t-=.';='-c; .- ..=----c- ,
MRL SISTEMAS SERVIC ESPECIALIZADOS LTDA .'les.tados validos apresenlados não comprovaram a média mensal mini;;;a---j

___ +e,;gida de dienles em cobrança para UF do lole, _ -.---,--c-. .
MUL T1COBRA COBRANÇA LTDA '.'lestados validos apresentados não comprovaram a média mensal míníma

____ _ --1Fe."g"'íd::-a-'Cdeclientes em cobrança para UF do lote. I

-Habilitação pelo SICIf ~ncida. sem apresentação de documentos dei
habilitaçãojunto ao banco. ..Atestados
:validos apresentados não compr.ova..ram a médía mensal mínima e,;gida dei

____ . 'clientes em cobrança para UF do lote.
OPEN CREDlT COBRANÇA E ASSESSORIA LTOA .'lestados ;:;Iidos apresentados nãO'comprovara~-:; m-éd-ia-m-e-n's-al'minima

.. __ _ .____ _ _ .. exig.ida de clientes em cobrança para UF do lole.
RBRASIL SOL ASSESS EM COBRANÇA E TElEATEND LTOA - i'leslados validos apresenlados não eO~pC:ro-"va-"ra'-m-a-m-c-édiamensal mínima

____ _ __ 'Fe)i,.g~da de clientes em ~.brança para UF d,-,-o..•lo..•le",_-,-

RED CARO CONSULTORIA E SERViÇOS DE COBRANÇAS LTOA .'leslados validos apresentados não comprovaram a médía mensaiminima
___ exigida de_clientes_~~cobrança para UF do lote. I-,----

REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTOA .'lestados validos apresenlados não comprovaram a media mensal mín~1
___ exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

SERVCOB-SERVIÇO DE RECUP DE CRÉDITOS E COB LTOA .'lestados validos apresentados não comprovaram a média me-ns-a-Im-In-im-a-
__ .. . ._ exigida de c1ienlesem cobrança paraUFdolote.

-Não constava no SICAF cálculo do indice de boa situãção financeira e o Balançoi
Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comercial. -A!estados
válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima exigida de
clientes em cobrança par_a_U_F_do_l_ol_e _
:,Apresenlou no SICPF indice de boa siluação financeira igual a 1 e 0- Balanço
Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comercial. -Atestados
válidos apresentados .. não comprovaram a média mensal mínima e>igida dei

__________ . clientes em cobrança para UF do lote.

WARM BRASIL ASSESSORIA TÉCNICA DE COBRANÇA LTOA .'lestados ~os apresentados não co~-pr-ovarama médi-am-en-s-al-m-ínima
______ .__ _ _ e~g~~ de clientes em cobrança para UF do lote

-/fJresentou no SICAF a Habilitação ParCial VENCIDA e o-Balanço patnmOnlaj
apresentado não está registrado na Junta ComerCIai -.Alestados

JválldOSapresentados não comprovaram a média mensal mlnlma eXigida de
___ clientes em cobrança pa~aUF do lote ~ _

HEOGE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTOA

ENCOPREST EMP DE COBRANÇA E PREST DE SERViÇOS LTOA

ATN CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTOA

LOTE 2 • BAHIA
. ji1onVO-S-DA-INA-BIL-ITAÇÃO ~
/lJestados I/cIlidos aprese.ntados nao. comprovaram a média mensal- minima

___ ._ _ .exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
Atestados validos apresentados não comprovaram a média mensal minima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote. ~
:/lJestados válidos apresentados -não- comprovaram a média mensal minima

t
'e.xigidade clientes em cobrança para UF do lote.
-Objeto social. da empresa nao pre~ 'a-ü.-'d-ad-e-s-d-e-c-o-br-an-ça-e-Jl!r-ajudicial.,
Atestados vál1dos apresentados não comprovaram a média mensal mínima
lexigida de clientes em cobrança para U.~_d_o_lo_le_.__
Atestados válidos apresentados nao comprovaram a média mensal minima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
estados válidos apresentãdos não comprovãi-am a média mensal minima

exig~dade c1jente_~e..!!!cobrança para UF do lote. ~
Atestados válidos apresentados nao comprovaram a média mensal mi~ima
exigida de clientes em cobrança para UF do lole.
estados válidos apresentados não Cómprovaram améd-ia-m-e-n-sa-I-mínima

exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
..Atestados válidos apresentados não com-p-,ova--ra-m-amédia me"n'sa-;l-m'Cí'Cni-m-1a
exigida de clientes em cobrança para UF do lole.
/lJestados válidos apresentados não com-provaram a média mensal minima
exigida de c1ie~tesem_~brança para UF do lote.
.Atestados válidos apresentados não comprovaram a' média mensal minima
~elligidade clientes em cobrança para UF do lole.
/lJestados válidos apresentados não comproVaram a média mensal minima
elÓgidade clientes em cobrança para UF do lote.
-Jl{)resentou no SJCAF indice de boa situação fina~ceira menor que -1-----enãO, ~
3~~;esentou o B~~a_nçoPatrimonial. _ _ . . ~

EMPRESA

-- o • _

ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTOA

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO SIA

GARANTIA SERViÇOS LTOA

CRAAC COBRANÇA E TRANSPORTE LTOA

EMPENHO EMPRESA DE COBRANÇA LTOA

CHEQUE NOBRE MERCANTIL COBRANÇAS LTOA

BRANDÃO DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

COBRA0 COBRANÇAS DINÃMICA LTOA

CONTAX S.A

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA

---_ .._---
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1$. BANCO DOBRASIL

-----------

UNION CRED SISTEMA EMPRESARIAL

UNIONCOBRA ASSESSORIA DE COBRANÇAS L TOA

--------

REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTOA

RED CARO CONSULTORIA E SERViÇOS DE COBRANÇAS LTOA

ZANC SERViÇOS DE COBRANÇA LTOA

REAVAL COBRANÇAS LTOA

RBRASIL SOLUÇÕES ASSESS EM COBR E TELEATENO LTOA

MULTICOBRA COBRANÇA L TOA

;Apresenlou UlXO Digital sem o respecti\.o termo de autenticação enviado pela
Junta Comercial quando efetua o seu registro.

estados válid~s apresentados não comprovaram a média-mensal -~inima~
exigida de die,ntes em cobrança pa~ UF do lote. ~ li
I'OJestados válidos apresentados oao comprovaram a média mensal minima
,exigida de c1ientes.~ cobrança para ~~ do lote:.. ..
.Nã~ con~tava no SICAF cálaJlo do índice de boa siluaçao financeC"ira-.-o~B-al-an-Ç<l""'
Patrimomal apresentado não esta registrado na Junta Comercial. -,Atestados

lidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de
clientes em cobrança para UF do lote.
Alestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínimal
lexigida de clientes em ~~rança para UF do lote.----

estados válidos apresentados não comprovaram a média -mensal mlnima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

estado's-~lldos apresenta-dOS não comprovarãm a média mensal mi~ni~m~a---j
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
EXCLUiDA. Empresa concorreu -co-m-o-C-N-PJ-d-a-m-a-lriz.----- - j

estados válidos apresentados não comprovaramamé.dia mensal minima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
Atestados válid~'s apresentados n-ão comprovaram a média m-.-ns-a-I m-í-ní-ma
exigida de c1i~ntes em cobrança para UF do lote.
-Habilitação pelo SIC/If ...encida, sem ãpres-.-nta-ça-.o-d-.-docu-m-.-ntC"os--cd"",.
habilitação junto ao banco. -Atestados
~Iidos apresentados não comprovaram a média mensal mfnima eJÓgida de,

lentes em cobrança para UF do lote.
lAlestados válidos apresentados -na-.o-co-m-p-ro-va-rama média mensal ~
exigida de clientes em cobrança para UF do lote. '

estados válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

estados válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima
,exigid~ de ~ie_ntes em cobrança para UF do lote.
I estados válidos apresentad-os não comprovaram a média mensaf minima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

estados válidos apresentad-os não comprovaram a média mensal minima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
~estados válid-ós apresentados não comprovaram a média mensal míriimã'
exigida de c1íentes em cobrança para UF do lote.

estados válidos apresentados não compro';ram a méd~ ~ensal mínima
exig!da de clientes em cobrança para UF do lote.
Não constava- no SIC/If cálcuio do índice de boa situação financeirã e o S-ãlan-ço

Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comercial.
estados válidos--apresentados não comp;:Q;aram a média mensal mlnima

eJÓgidade clientes em cobrança para UF do lote,
-Apresentou no SIC,Af indice de boa situação financeira igual a 1 e -o Balanço
Patrimonial apresentado não esta registrado na Junta Comercial. -Atestados
! 'lidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de

_______ clientes em cobrança para UF do lote_, _

WARM BRASIL ASSESSORIA TÉCNICA DE COBRANÇA LTOA estados válidos' apresentados não- comprovaram a média m~nsal mínima
____ _ exiJlJda de clientes em C?..brançapara UF do lote.

WINKLER E ASSOCIADOS-f:tOGERloNWMIR TOHETIOWINKLER&CIALltlA estados válidos apresentados não comprovaram a média mensai- minlma
exigida de dientes em cobrança para UF do lote.
I-A.presentou ri~ SIC~ a .Habilitação Parcial VENC'IDA e o -BalanÇo Patrlmoniai

___ ~I!presentado nao esta regl.~~do na Junta C9~!rcial. __

NUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTOA - ME

SERCON SERViÇOS DE COBRANÇAS S/C LTDA

SERVCOB-SERVIÇO DE RECUP DE CRÉDITOS E COB LTOA

SISCOM SISTEMAS DE COBRANÇA MODULAR L TOA

LS COBRANÇAS L TOA - EPP

LOSS ASSESSORIA .TEREZINHA LOSS GOlONER ME

LCR COBRANÇA LTOA

LIDERANÇA SERV ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS S,S. LTDA

LOCALCRED-MEVAL ASSESSORIA E COBRANÇA L TOA

OPEN CREDIT COBRANÇA E ASSESSORIA LTOA

INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA - 01.729,506/0001'()7

MAL TÜSSESSORIA DE C08AANÇAs...CfDA -_oi ~729.506IOQOJ:60
MRL SISTEMAS SERVIC ESPECIALIZADOS LTDA

LOTE 3 • CEARÁ
----

.._E_M~~~S_A__ _ ~IMOTIVOSOAINABILlTAÇÃO --- td) _
ANORADEE BASTOS ASSESSORIA DECOBRANÇALTOA ,l>iestados válidos apresentados não comprolllram a média mensal mínima ~~

:e~gidade clientes em cobrança para UFdo lote,
iATNCAPITALPARTICIPAÇÕESLTDA A1estados válidosapresentados não comproVarama média mensaln;;n;ma
L_- e~gida de clientes em cobrança para UFdo lote,
ATUALASSESSORIA DECOBRANÇASLTOA A1es~dos válidos apresentad.os não comprolllram-a' média-mensal mínímal -------:zr7
_______ 'e~gida de clientes em cobrança para UFdo lote, J ~
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~ BANCO DO BRASIL

RECRE COBRANÇA L TOA

UNION CRED SISTEMA EMPRESARIAL

LOSS ASSESSORIA -TEREZINHALOSS GOLOOm ME

CONTAX S,A

IAtestados validos apresentados não comprovaram a média mensal minim~
e.gida de dienles em cobrança para UF do lole,
Atestados válidos apresentados nao comprovaram a média ~ensal mfnima
exigida de clientes em cobrança para UF do lole.
Atestados vJlidos apresentados não cõmp-ro-va-ra-m~amédia -m-en-s-al-m-in-ima"
,e>ãgida de clientes em cobrança para UF do lote. J
,Alestados válidos apresentados .n..ãO compro.varam a média mensal mínima
e.gida de dienles em cobrança para UF do lole,----------

estados Válidos apresentados não comprovaram a média mensal míni~a
e~gida de c1ien1esem cobrança para UF do lote. .

estados válidos apresentados não comprováram a média mensaTmi~-j
lexigida de clientes em cobrança para UF do lote. I
t~resentou no SICPf índice de boa s~uação fi-n-an-ce-i-ra-m-en-o-rQue 1 e nãO]
apresentou o Balanço Patrimonial.

INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER resenlou U",o Digital sem o respecti><>termo de autenlicaçao en.ado pela'
~--iun_la_ Comercial quandoefetuao seu registro. I

/lJeslados válidos apresenladãs nao comprovaramamédia mensal mínima
____ lexigida de dientes em cobrança para UF do lote.

Atestados válidos apres-e-ntados não compro-va'-r-am-a-m-é-diam-ensa-I m-I-ni-m-a-~'
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
Não constava no SICPf cálculo do índice de-b-o-a-situ-a-ça-o-fi-n'inceirae o Balanço
Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comercial. --Ateslados
'validos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de
clientes em cobrança para UF do lale. i

estados válidos àpresentados não comprÕ-va-ra-m-a-m-é-d-Ia-men-sa-1m-íni-m-a--
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
iNestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima-i
exigida de clientes em cobrança para UF do lote. J'
EXCLulDA Empresa concorreu có;;'-o CNPJ damatri< - ,

estados validos apresentados não rom'provaram a média mensal míni~a
_~xigJ~a_de c1íentes e.11!cobrança para UF do lote. :
~.Atestados válidos apresentados não compro'KIram a média -mensal minim-;+
!e~gida de clientes em cobrança para UF do lole.
-HabilitaÇão pelo SICPf ~ncida, sem apresentação de dOcumenlos de
habilitação íunto ao banco. ,Alestados
válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de

____ _ , --'~dl='enC"te•.•s em cobrança para UF do lote.

'OPEN CREOIT COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA :!\leslad;S v.;lidos apresenlados não comprovaram a m'édiamensal mlnima
______ ._ _ lexigidadecHentes em cobrança para UFdo_lo_te_, .

RBRASIL SOLUÇÕES ASSESS EM COBR E TELEATEND LTOA !\leslados ;;Iidos apresentados não cOmProvaram a média mensal minima
__________ --Fe""'g.•.ída-::declientes em cobrança para UF do lote.

~.~rese~lou no SIC,Af índice de boa situaçaOfulanceira-menor que 1 e não'
~P~S~IOU Patrimonio Líqu!do elàgido, __ _ _j
iNestadosválidos apresentados não comprovaram a média mensal miníma

exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
.Atestados válidos aprese~tados não comprovaram a média mensal mÚlimã--
:exigida de clientes em cobrança para UF do lote. .
I ---,----

;.Na~ con~tava no SIC,Af cál~lo do índi~ de boa situação financeira e o-Balanço
Patrimonial apresentado nao está registrado na Junta Comercial. -Al.estados
válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de
clientes em cobrança para UF do lote.
IAtestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mlnlma •

:Xlglda de clientes em cobrança para UF do lote ~

j
,Apresentou no SIC,Af índice de boa situação financeira Igual a 1 e o BalançO
Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comerciai -Al.estados
válidos apresentados não comprovaram a média mensal mmlma eXIgida de
clientes em cobrança para UF do lote I
Atestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mlnlma i
eXIgida de ch~ntes em cobrança para UF do lote j
I-!lj>resenlou no SICAF a Habllllação Paraal I.£NCIDA e o salanço Patrimonial
apresentado não está regIstrado na Junta Comerciai -Atestados
válidos apresentados não comprovaram a média mensal mlnlma eXigida de ~
clientes em cobrança para UF do lote -----
5/13

ZANC SERViÇOS DE COBRANÇA LTOA
I

iRED CARO CONSULTORIA E SERViÇOS DE COBRANÇAS L TOA

REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTOA

SISCOM SISTEMAS DE COBRANÇA MODULAR LTDA

'LCR COBRANÇA LTDA

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA - 01.729,5061ooo1.Q7

MA~ TA ASSESSORIA- qE _COBRÃ.NÇAS LTOA - Q1. 729,506/0003-60

[MRL SISTEMAS SERVIC ESPECIALIZADOS LTDA

I
MUL T1COBRA COBRANÇA LTOA

[RAAC COBRANÇA E TRANSPORTE L_TOA,

EMPENHO EMPRESA DE COBRANÇA LTDA

IAUDAC SERV ESPECIALIZADOS DE COBRANÇAS E ATEND LTOA

ICHEQUE N-~BRE MERCAN;- ~OBRANÇAS LTOA '

:L1DERANÇA SERV ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS S,S, LTOA

CCALCREe-:EVAL ASSESSORIA E CO~RAN~A LTDA

INUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTOA - ME

,HEOGE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAI -~. -~ -~, '--
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

UNIONCOBRA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA

I
WARM BRASIL ASSESSORIA TÉCNICA DE COBRANÇA LTOA

Mod. 0.03.0074. SISBS 99176 - Nov.109



j$ BANCO DOBRASIL

ram a média mensal mínima

financeira menor que 1 e não
-Aeslados

dia mensal minima exigida de

o de autenticação en~ado pela

m a média mensal minima--

- --------- -I
m a média mensal minima

varam a média mensal -minim~j

varam a média mensal mínimal

LOTE 4 MARANHÃO---~
1~IVOSDAINABILITAÇÃO. -- -- 9--
)Mestados whdos apresentados nao comprovaram a média mensal mínima

__ ,exigida de clientes em cobrança para UF do lote. ------
Mestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal míniiTlâ'
exigida de clientes em cobrança para UF do 101e.

estados wlidos apre"sentados não comprovaram a média mensal mínima'
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

estados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínim'~
exigida de dientes em cobrança para UF do lole . ' "'"111""1

varama média mensa~
- !

Atestados válidos apresentados não compro
exigida de clientes em cobrança para UF do lote,

DA
Meslados válidos apresenlad~osnão comprolJ3ra

--
exigida de clientes em cobrança para UF do lole.

DA
Aeslados vãlid~~ apresentados não compro'
exigida de clienles em cobrança para UF do lole.
lIlestados válidos - apresentados não Compro
exigida de clienles em cobrança para UF do lole.

EMPRESARIAL LTOA
~estados válidos apresentados -não comprovara

- - exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
.~resentou no SIC,Af indice de boa situação

OS/A
apresentou o Balanço Patrimonial.
válidos apresenlados não comprovaram a mé

----~- dientes em cobrança p_a@UF do lote.

RÉDlTO E CALL CENTER
/lpresentou U\1'O Digital sem o respectivo lerm

-- Junta Comercial quando efetua o s~ r~gistro.

COBRANÇAS S.S. LTOA
~estados válidos apresentados não comprova

-- -~ e_xigidade clientes em cobrança para UF do lote.

-- ----- ._._------

----_.- EMPRESA--

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDlT

LOSS ASSESSORIA .TEREZINHAL055 GOlDNBlME

HEDGE ASSESSORIA E CONSULTORIA

LIDERANÇA SERV ESPECIALIZADOS EM

CRAAC COBRANÇA E TRANSPORTE LT

EMPENHO EMPRESA DE COBRANÇA LT

AUDAC SERV ESPECIALIZADOS DE COBRANÇAS E ATEND LTOA

MULTICOBRA COBRANÇA LTOA

CONTAX S.A

ATN CAPITAL PARTICIPAçõES LTOA

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA

ANDRADE E BASTOS ASSESSORIA DE COBRANÇA LTOA

FEEDBACK COBRANÇA BRASIL LTOA

LOCALCRED-MEVAL ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE C

:-Nã~ con~tava no SIC,Af cálculo do indice de boa situação financeira e o Balanço
PatnmOnlal apresentado não está registrado na Junta Comercial. -Atestados

:válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de
cli~ntes em cobrança para UF do lote.
Ptestados válidos apresentados não comprova-rãm a média mensal mínima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS L TOA - 01.729.506/0001'()7

MALTA ASSESSORIA DE CO_BRANÇAS LTOA _ 0!J~.506-J-OOO-3-60---+~-xi~~i_~~i~:'~:~~::amco~~:~ ~%a~u6~~~~t:-'m--a-triL----
-----

MRL SISTEMAS SERVIC ESPECIALIZADOS LTOA Atestados válidos apresentados não compro",ram a média mensal minima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

estados válidos apresentados não compro'va-ra-m-a-m-é-di-a-m-ensafmínima'
lexigida de clientes em cobrança para UF do lote.

-;=-Hãbililação pelo SIC,Af vencida, sem apresentação de- -documentõ8de

NUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA _ ME .habilitação junto ao banco. -Atestados

~

lIdOS apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de
_ __.~_ _~___ clientes em cobrança para _U_F_do_l_ote_- _
RED CARO_CONSULTORIA E SERViÇOS DE COBRANÇAS LTO~ - estados válidos apresentados não compro",ram'-a-m"'écd"ia--m-e-n-sa"7l-m-:j-:n;---jma

._.._.__ _ .. _ e_Xlgldade clientes em cobrança para UF do lole.
REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS L TOA 'Atestados válidos apresentados não compro",ramamãdia -mensa-:I-m-:in-im-a~

.. _ .___ _ . _ 'e~~jda de clientes em cobrança para UF do lole.

SERVCOB-5ERVlço DE RECUP DE CRÉDITOS E COB LTOA i'AtestadOS válidos apresentados não compro",ra";, média mensal minima
__... ~~glda de clientes em cobrança para UF do 101e.

-Não constava no SIC,Af cálo.llo do índice de boa situação financeira e o-S-al-an-ço.J

SISCOM SISTEMAS DE COBRANÇA MODULAR L TOA ,Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comeraal. -Atestados
!válldos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de

______ .. -,-:dientes em cobrança para UF do~lo_te_- _
I-/Ii:lresentou no SIC,Af Indlce de boa slluação financeira Igual-ã-1- e o -Balanço

UNIONCOBRA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA ~patrimOnlal apresentado. nlo está regIStrado n~ Junta Comerc,,1 .Atestados
válidos apresentados nao comprovaram a media mensal mínima e>aglda dei

~___ _ _ _ _ ~Jen1esem cobrança para UF do lote
-~resenlou no SIC,Af a Habilitação ParCIal VENCIDA e o Balãnço pãtnmomal

ZANC SERViçoS DE COBRANÇA LTDA apresentado não está regIStrado na Junta Comeraal .Atestados
íváhdos apresentados não comprovaram a media mensal mínima exigida de

____ L,'_lie_n_te,s_em cobrança para UF do lole.
6/13 - -'- -- -
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~ BANCO DOBRASIL

LOTE 5 . PARAIBA
EMPRESA

ATN CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA

AUDAC SERV ESPECIALIZADOS DE COBRANÇAS E ATEND LTDA

CONTAX S.A

LOCALCRE~EVAL ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

LOSS ASSESSORIA -TEREZINHA LOSS GOLDNER ME

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA - 01.729.50610001'()7
---
MALTA ASSESSORIA DE COB~N_ÇAS LTDA - OÚ29.506/0003-60

MRL SISTEMAS SERVIC ESPECIALIZADOS LTDA

MULTICOBRA COBRANÇA LTDA

NUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTOA - ME

RBRASIL SOLUÇÕES ASSESS EM COBR E TELEATEND LTOA

RED CARD CONSULTORIA E SERViÇOS DE COBRANÇAS LTOA
--- ----- --- --~-----

REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA

SISCOM SISTEMAS DE COBRANÇA MODULAR LTOA

UNIONCOBRA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA

ZANC SERViÇOS DE COBRANÇA LTOA

Mod. 003.007-4. SISBB 99176 _Nav./09



1It BANCO DO BRASIL

1----

CYSNElROS E CONSULTORES ASSOCIADOS LTOA

ANDRADE E BASTOS ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA

~ATNCAPITAL PARTICIPAÇÕES LTOA,~ --- -- - _._.-
ATUAL ASSESSORiA DE COBRANÇAS LTOA

BRECHT SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTOA

ICERCR;~~N;RAL DE RECU~ERAÇÃO DE CRÉDITOS LTOA

CHEQUE NOBRE MERCANTIL COBRANÇAS LTOA

.._ _ LOTE 6 PERNAMBUCO---~_.
__ _EI'<I'_RE_S_A IM_O_T_IVO_S_DAINABILiTAÇ;;O I

iAlestados válidas apresentados -nãocomprovaram a média mensal mínima'
__ -f'e",.g,~id=a.:cdeclienles em cobrança para UF do lote.

Preslados~Váljdos apresentados não comprovaram a média mensal mínima
e;Mjgida de clientes em cobrança para UF do lote.
/~,1estadosvtllidos apresentado"s não comprovaram -a média mensal mínima
;exigidade clientes em cobrança para UF do 101e.

AUDAC SERV ESPECIALIZADOS DE COBRANÇAS EATEND LTOA Aleslados válidos apresentados não comprovaram ,média mens;I .. ;;'inima
. _~ --te~'ll'gid~a,-,d",e:"cl""ie~nl~es"emcobrança para UF do lole.

I
-Objeto social da empresa não pre~- atividades de cobrançã 'e~ajudjcia!.

BRANDÃO DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS .Aleslados válidos apresenlados não comprovaram a média mensal minima
__exigida de clientes em cobrança para UF do lole.

Atestadós -~Iidos apresentadôs não compro~-ra-m-a-m-éd-,a-mensal mínima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
Atestados válidos apresentados não comprovaram. a média mensalminima
e~gida de clientes em cobrança para UF do lole.
Nestados válidos apresentados n-ão cõmpro-va-ra-m-a-m-é.diam-ens-a"-I-m7in7im-a"
eJdgidade clientes em cobrança para UF do lote.

.COBRAD COBRANÇAS DINÂMICA LTOA Aleslados .;;Iidos apresenlados não comprovaram a média mensal minima

I

e~gida de clientes em cobrança para UF do lote.
CO-N-T~ S.A --. . --- stados Validos apresentado-s o-ão comprovaram a média mens-a-I-mínima

________ ~ __ ~e._.g_id_a_d_e_clientesem cobrança para UF do lote.

'CRAAC COBRANÇA E TRANSPORTE LTOA •• ~Ale.s.ladOSvá. lidos apresenlad.os nio comprovaram.a média mensal minlma
_.___ _ .~~ eXlgrdade clientes em cobrança para UF do lote.

'tC.SU _CARDSYSTEM_S./A Atestados válidos apresentados não compro~'ra-m a média me~sal mínima
__ _. _ e~gida de clientes em cobrança para UF do lote.

Atestados Válidos apresentados não comprowra-m-a-m-é-d-ia-m-ensal mínima.
exigida de clientes em cobrança para UF do lote. -Não
possuia cadastro no SICAFe o Balanço Patrimonial não esta registrado na Junta

______ . _. __ . ~___ Comercial.

'EMPENHO EMPRESA DE COBRANÇA LTOA Alesiados validos apresenlados não comprovaram a média mensal minima
._ __ _ _ ,e»grda de c1rentesem cobrança para UF do lote

.•••""'••••'''''"'''"'•••••••.".. ...i'-.~"'".~."••,~-.-, •.••.•.,,'••,.. I,___ _ _~rda de clrentes em cobrança para UF do lote

I
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A .""resenlou no SICAF indiCOde boa Situação flnanc-el-ra-m-e-n-or-q-u-e-1 e não
_~___ __~___ _ _ __ apresentou o Balanço Patnmonral

'INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER. ""resenlou -Li~o Dlgllal sem o re-s-pe-Cb-.,-I.e..r.m.o.. de a-u-I-en-lj-ca-ça-.o-en-.adopela
, _ _ l'Junta Comercial quando efetua o seu registro,
LCR COBRANÇA LTDA Mesiados và1idos apresentados nã-o comprovaram a média mensal minima

1

___ - . - -- -.- -- - elÓg~~d_e~lientesem cobrança para UF do lote.
LIDERANÇA SERV ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS 5.5. LTOA /lIestados válidos apresenlados não comprovara';' a média mensal minima
. . .__ __ _ _ . . ~_. ,e»grda de clientes em cobrança para UF do lote.
I -Nã~ con~tava-no SICPf calculo do indice de boa siluação flnan-ceirae o Balançai
ILOCALCRED.MEVAL ASSESSO.RIA E COBRANÇA LTDA Patnmonlal apresenlado não eslá registrado na Jun.ta Comeraal. .Aleslados

I
valrdos apresentados não comprovaram a média mensal minima elÓgida de

___ • __ • •• o clientes em cobrança para UF do lote.

P
L..OSS ASSESSORIA .TERfZIN-iA lOS.S.GO. UHRME Atestados válidos apre.sentadOS.'~ã-o-co-m-pr-ova-r-am-a--m-éd-ia-m-en-s-almínima
__ _ ~ . rl~~i~_~e clientes e_mcobrança para UF do lote.

LS COBRANÇAS LTDA _ EPP Atestados validos apresentadOs não comprowràm-a -m-é-dia-m-en-s-'al:-mC'i:-nim-a"
_____ . _~__ _ ~ ~.exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

MAL TA ASSESSORIA OE COBRANÇAS LTOA _ 01.729.506/0001-07 Alestados vá.lidosapresenlados nãocomprovaram a média mens;l'm in"-im-a--I
_____ _ . .. __ e»glda de clrentes em cobrança para UF do lote. i ~

rALTA_ASS~g>RIA DE C()BRANÇAS LTOA~. 01.729.506/0003-60 EXCLUíDA Empresa concorreu com o CNPJ da malriz.

IMRL SISTEMAS SERVIC ESPECIALIZADOS LTOA Aleslado,-Válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima
____ . __ exigida de clientes em cobrança para UF do lote.

MULTICOBRA COBRANÇA LTOA IAlestados validos apresenlados não Comprovaram a média mensal minima
.__ _ _ .~_ . e»gida de clientes em cobrança para UF do lote.

I 8
HabilitaçãO.pelo SICAF vencida, sem apresentação de documentos de

,NUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTOA _ ME habililação junto ao banco. .Aleslados
lidos apresentados nao comprovaram a média mensal minima exigida de

______________ . t~i~_ntesem~brançap.araUF_do_I~. ..... __ ~
OPEN CREDIT COBRANÇA E ASSESSORIA LTOA Aleslados válidos apresen~dos nlo comprovaram a média mensal minima ~

L .___ _ • ~__________ ,exigidade clientes em cobrança para UF do lote.
8/13 . -- ---~."
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~ BANCO DOBRASIL

____ O_o _

ZANC SERViçoS DE COBRANÇA LTOA

WARM BRASIL ASSESSORIA TÉCNICA DE COBRANÇA LTOA

--_._-
RBRASIL SOL~ÕES ASSESS EM-COBR E TELEATEND LTDA~dOS v.i.'idos apresenlados não.comprovaram a média mensal minima
___ .. _ .. __ ~_. . _ :e>ogtda de clientes em cobrança para UF do lote.

- - -.- , -_._------"
REAVAl COBRANÇAS LTDA Atestados v.ilidos apresenlados não comprovaram a média mensal minima
_ _ _ _ .. _. _ . _ ie~.g!~ade clienles em cobrança para UF do lote ~
R.EDCARO CONSULTORIA E SERV.IÇOS DE COBRANÇAS LTD~eslados v.ilidos apresenlados não comprovaram i m-é-di-a-m-e-ns-al-mmima
_._. .. . e"gldad~.cllenlesemcobrançaparaUFdo"lo"le,,-. _

REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA eslados v.ilidos apresenlados não comprovaram a média mensal minima
. . _ __ _ . __ .. _ ,e>igidadeclientesemcobrançaparaUFdolote.
SISCOM SISTEMAS DE COBRANÇA MODUlAR LTOA '-Não consiava no SICAFcálOJlo do índice~d.e::bo~accsli;::u:Caçã-;o:Cfi'C,"a:Cn-ce~ira-e-oocBa7Ia-nço--i

___ .__ . _ Patrimonial apresenladonão está registrado na Junta Comercial. 1
UNION CRED SISTEMA EMPRESARIAL eslados v.ilidos apresenlados não -comprovaram a m.édia mensal minima
____ . _ ... __ _ .. __ ~xi_g~~declien1esemcobrançaparaUFdolote. -------

-/>iJresenlou no SICAF índice de boa situação financeira igual a 1 e o BalanÇo
UNIONCOBRA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA PalJimonial apresenlado não está registrado na Junta ComerciaI. -Atestados'

válidos apresentados não comprovaram a média mensal mlnima exigida de!
clienles em cobrança para UF do lote.
Atestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima
exigida de c1ienle~em_cobrança para UF do lole.
-Apresentou no SICAF a Habilliação Parclall£NCIDA e o Balanço PalJimonial
apresentado ~ão~~~!egistrado na Junta_Comercial. I

CONTAX S.A

MULTICOBRA COBRANÇA LTOA

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

LOCALCRED-MEV AL ASSESSORIA E COBRANÇA LTOA

LOSS ASSESSORIA .TEREZINHALOSSGOLONB<ME

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA - 01,729.50610001'()7

MAL TA ASSESSORIA DE COBRANÇ~S LTOA" oy19.506fOóõ3:So
MRL SISTEMAS SERVIC ESPECIALIZADOS LTOA

LOTE 7 - PIAuí
.. --. -- EMPRESA ---- ---lM-O-TIV-O-S DA INABILITAÇÃO --- - --~

ANDRADE E BASTOS ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA Atestados ",lidos apresentados não comprovaram a médIa -;;',nsal mínima
~___ __~,e~"g~ld_a de clientes em cobra.nçapara UF do lote

ATN CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA Ateslados v.illdos apresenlados nlo comprovaram a méd-,,-m-e-n-sa-I-m-í-nlma
eXIgida de clientes em cobrança para UF do lole
estados Vãtidos apresentados não comprovaram a média -mensal mínima

___ I~e._.g.~id_a~e clie,nles em cobran.çapara UF do lote. _ _ ,

AUDAC SERV ESPECIALIZADOS DE COBRANÇAS E ATENO LTOA ,Ateslados v.illdos apresenlados não comprO\1lram a média mensal mínima'
elÓgida de clientes em cobrança para UF do lote. I

Plaslados válidõs "apre-s-entados não comprovaram a média-mensal- mínima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
IAlestados validos apresentados não comprovaram a média ~ensal minima

------+t~g!~ade cli,e,ntes em co.b~ança para UF do lote. __ ~ __ !

/testados validos apresentados não comprovaram a média mensal mínima
exigida de c1~ntes em cobrança para UF do lote.

FEEDBACK COBRANÇA BRASIL LTOA /'Ieslados v.illdos apresentados não comprovaram a média mensal mínima
_~5~i~ntes emCObrança_p~ra UF do 10_le_. _

HEDGE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTOA ,Atestados validos apresenlados nao comprovaram a média mensal mínima
__ -r-,e~xig~id_a_d.e.clientesem cobrança para UF do lote.

-.A{lresenlou no SICAF indice de boa situação financeiramenor que 1 e não
apresentou o Balanço Pabimonial. -Al:eslados
wlídos apresentados não comprovaram a média mensal minima exigida de
clientes em cobrança para UF do lote.
.,Apresentou Uwo O~ital-sem o respecti~ termo de autenticação enliado pelã'
Junla Comer~ial quando efetua o seu registro.
Atestados válidos apresentados- n5o.comprovaram a média--mensal mínima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
-Não conslava no SICÃF cálculo do índice de boa situação financeira e o Balanço
Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comercial. .A1estados
válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima exigida de

____ ~ __ -1c1:ci:::en.:::te~s.::e:m,~.::co~b~rançapara UF do lote.
Atestados vâlidos -apresentados não comprovaramaméd\a mensal mlnima
exigida de clientes em cobrança para UF do lote.
A:eslados validos apresentados nãõ cÕmpro-va-ra-m-a-m-éd-ia-m-e-n-sal minima
~xigi~a ~e clientes em cobrança para UF do lote.
EXClUioA Empresa conoorréu com o CNPJ da matriz.
P!estados vâlidos apresenladosnao comprovaram a média mensal minima
exi9~~_~de clientes em COb!ançapara UF do lote.
A1estados válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima
exigida de cli~~t~_~~m"~obrança para UF do lote.
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ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA

LIDERANÇA SERV ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS S,S. LTOA

CRAAC COBRANÇA E TRANSPORTE LTOA

EMPENHO EMPRESA DE COBRANÇA LTOA

INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER
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~ BANCO DO BRASIL

NUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTOA - ME

I-HabilitaçãO pelo SIC,Af vencida, sem apresentaçao de documentos de'
habililaçao junto ao banco. .PJ.estados'
'válidos apresentados não comprovaram a média mensal mlnima exigida dei

I
clientes em cobrança para UF do lote. 1

RB~SIL SOLUÇÕ~S ASSES-~ ~- COBR E-T-EL-EAT~D-L-TO-A---- Alestados válidos apresentados nlo comprovaram-a-m-é-di-a-mensa--'m-ini-ma --,
L-- . _.. __ lexigidade clientes em cobrança para UFdo lote. d
RED CARO CONSULTORIA E SERViÇOS DE COBRANÇAS LTDA Aleslados válidos apresentados nlo comprovaram a média mensal minimal .-- --.- ----- ---- exigida~edientesem_~~i1raUFdolole.

IREDE~RA__ SILGES.T_ÃODEATIVOSLTDA__ _ _ ,Atestados válidos apresentados naó comprovaram a média mensal rnrnimã
_ __ _ _ _ exi.gid.a de clientes em cobrança para UF do lote. dlAi -~~----- --- ----

SERVCOB-5ERVIÇO DE RECUP DE CRÉDITOS E COB LTDA IAles.tados válidos apresentados nlo comprovaram a média mensal mlnima
f --- --- ---- -------- eXigida de clientes em cobrança para UF do lole. '
I rNa~con~lava no SICAFcálculo do indk; de boa situação financeira e-o Balanço
SISCOM SISTEMAS DE COBRANÇA MODULAR LTOA ,PatrimOnial apresentado não es~ regislrado na Junta Comercial. -Aleslados

válidos apresentados não comprovaram a média mensal mlnima e:-igida de
clientes em cobrança para UF do lote. :
l_Apresentouno SrCPF índice de boa -situ-a-çã-o-I-n-an-ceiraigual a 1 e oBãlanço]

UNIONCOBRA ASSESSORIA DE COBRANÇAS. LTOA 1,pa.lrimOnialapresentado nlo es~ registrado na Junta Comercial. -Aleslados

l
válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima exigida de

__ clientes em cobrança para UF do lote.
WARM BRASIL ASSESSORIA TÉCNICA DE COBRANÇA LTD~ ---- 'Aléstados váHdosapresenlados nlo comprovaram a média mensal mirl.ima1
,__ .___ eXIgidade clientes em cobrança para UF do lote.
I Eresentou no SICAF a Habilitação Parcial VENCIDA-e o Balanço Pa-trlmonial
'ZANC SERViÇOS DE COBRANÇA LTDA ~.apresentadonão es~ registrado na Junta Comercial. .AIestad.3

~válrdosapresentados nao comprovaram a média mensal mlnima e)(jgida de
___ Idientes em cobrança para UF do lote. ~ _

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

LOCALCRElJ.MEVAL ASSESSORIA E COBRANÇA LTOA

INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER

LOTE 8 • RIO GRANDE DO NORTE--- -- ---EMPRESA MOTIVOS DA INABILITAÇÃO .. _-- ..- l
ANDRADE E BASTOS ASSESSORIA DE COBRANÇA LTOA estados válidosapresenlados não comprovaram a médía mensal mínim~

___ -r,e;c.~gi;cdac-d_e_c1ientesem cobrança para UFdo lote.
ATN CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTOA Aleslados válidos apresentados não comprovaramamédia mensal mín~,ma

.____ . . exigidade clientes ern cobrança para UF do lote.
ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA Alestados válidos apresentados não comprovaram -.-m-e-'d-ia-mensal minima

__ __ __ _ __ _ --t~glda de clientes em cobrança para UF do lote ~
AUDAC SERV ESPECIALIZADOS DE COBRANÇAS E ATEND LTDA cestados valld-os apresentados--não comprovaram a medra mensal mínima

___ __ __ --f.>3glda de ch.ente~~m cobrança.para UFdo lot~ _
CERCRED-CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTOA />leslados validos apresentados não comprovaram a médra mensal mmlma

_ _ __ _ __ _ eXIgidade chentesem cobrança para UF do lote ~
CONTAX S.A estados valld~ apresentados não compro;ram a media mensal minlma
___ _ __ e>3gldade clientes em cobrança para UFdo lote

CRAAC COBRANÇA E TRANSPORTE LTOA Aleslados válidos apresenlados não comprovaram a medra mensal mima ---
eXIgidade clientes em cobrança para UF do lote I

EMPENHO EMPRESA DE COBRANÇA LTOA -- IAleSlãdOsvalidos apresenlados não comprovaram--a-m-e-'d-ra-m-ensalmm;;"a1
_ __ eXlgl_d~declientes em cobrança.p.~raUF do lote

FEEDBACK COBRANÇA BRASIL LTDA PJ:estadosvalidos apresentados não comprovaram a média m-ensal mínima
________ . e:-igidade clientes em cobrança para UF do lote.

HEDGE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTOA ,Aleslados válidos apresenlados não comprovaram a média mensal mínima -
lexigidade ~i~ntes em cobrança para UF do lote.
.~resentou no SICAF índice de boa situação financeira menor que 1 e-não
apresentou o Balanço Patrimonial.

. ~resentou Lillo Digital sem o respecti~ temia de autenticação emladõ pelai
_IJuntaComercial quando efetua o seu registro. ~

LIDERANÇA SERV ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS S_S. LTOA Alestados válidos apresentados não comproVaram a média-mensal mínima
___ le)(j?idade clientes em cob:ança par~ U.Fdo lote._.~ __ _ .-----i

~

Nao consta...ano SIC,Af calculo do Indlce de boa sItuação financeira e o Balançol
P~~imonial apresentado. não está registrado na Junta Comercial. -A1estados

lidos apresentados nao comprovaram a média mensal mínima exigida de
clientes em cobrança para UF do lote. I

LOSS ASSESSORIA .TEREZINHAlOSS GOlDNERME Alestados válidos apresentados não comprovaram a médra mensal mimm~
___ eXIgidadechentes em cobrança para UF do lote ----

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTOA _ 01.729.50610001-07 IAlestadosválidos apresenlados não comprovaram a médra mensal mínima
__ eXigidade clientes em cobrança para UF do lote
MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA - 0t729.506IOOO3£&XCLUIDA Empresa ",,"correu com o CNPJda maln, J
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1ft BANCO DOBRASil

-------

MULnCOBRA COBRANÇALTOA

ZANCSERViÇOS DECOBRANÇALTOA

MRLSISTEMASSERVICESPECIALIZADOSLTOA

NUMBERONERECUPERADORADECRÉDITOLTOA- ME

RBRASILSOLUÇÕESASSESS EMCOBR E TELEATENDLTOA

WARMBRASILASSESSORIA TÉCNICADECOBRANÇALTDA

REDCAROCONSULTORIAESERViçoS DECOBRANÇASLTDA

Atestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal minima'
_--.JF.:e.,-,g:;:ida:,d~~!~_ntesem co~ra~ça para UFdo 10Ie.'"____ _ __ ---i

,Atestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima

~

lligida de clientes em cobrança para UF do lote.
-Habilitação pelo SICIf ~ncida, sem apresentação de dõcumentos de~
habilitaçãojuntoaobanco. -AlestadosI
:'oiIlidos apresentados não comprovaram a média mensal minima e).Ígida de
clientes em ~brança para_~Fdo lote. _ _ __~ __ ---<

estados wlidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima
lligida de clientes em cobrança para UF do lole. I

Atestados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mininlã1
eXigida de clientes em cobrança para UF do lote j

REDEBRASILGESTÃODEATIVOSLTOA es~dos validos apresen~dos não comprovaram a media mensal minlma
_ _ _ _ _ _ _ _ le.glda de d,.nles em cobrança pa~ UFdo lole I '

SERVCOB-SERVIÇODERECUPDECRÉDITOSECOB LTD~A1esladOS validos apresen~dos nao comprovaram a media mensa mlnlma
e.glda de cllenles em cobrança para UFdo lole i

-SIS~OMSISTEMAS-D-E-C-O-BRA;ÇAMODULARL;;--- N-ãocons~va no SICAF~Iculo-do indlCedeboa-S1Iu-a-çã-o-fin-,-nce--,ra-e-o-B-alanÇOi
___ Patrimomal apresentado nao está registrado na Junta ComerCIaI --J

- --- Meslados válidos apresentados não comprovaram a média ~mensal mínima"
UNIONCREDSISTEMAEMPRESAR~AL___ e>igidade dienles em~~rança para UFd~_ --- --- I

-,Apresenlouno SIC/f índice de boa situação financeira igual a 1 e o Balanço
Patrimonial apresentado não está registrado na Junta Comercial. -A!estados,

UNIONCOBRAASSESSORIADECOBRANÇASLTOA >álidos apresenlados não comprovaram a média mensal minima e>igida de
clientes em cobrança para UF do lote.
estados válidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima

~~a de d~~tesem.co..E~nçapara UFdo lote. .__ .____ j

~

~resentou no SIC/f a Habilitação Parcial V1:NCIOAe o Balanço Patrimonial I
apresentado não esta registrado na Junta Comercial. .Atestados
'lidos apresentados não comprovaram a média mensal mínima e>âgida de

!c1ientes em cobraI£! p~ra UF do lote. _ J

CLASSIFICACAo FINAL

Obedecendo aos critérios de desempate previstos no item 6.4 do instrumento convocatório, as
empresas pretendentes ao credenciamento habilitadas ficaram classificadas na seguinte ordem:

LOTE 1 - ALAGOAS e SERGIPE
r- --- BAtOlS EMT lIs QUE-] BA~; EM BAtOlS. tf R£G~
I EMPRESA ' ATUANA - OUTRAS OUTRA~ I

-------L --"_~_l'SE=1 R£G~03_ ~03 ..lRfGÚES RfGÚES QUEATUA:
:_1'...,:B~A_NDEI_RA_A_DVOGÃIÍ_OS_Ã_SSOCIAD_O_S-.~_-_'_-_ .___ I 3 9 _-1__ 5. I 18 '_ 5 __ 6 _"
'l' ,GARANTlASERVIÇOSLTDA --1.--'

2
2 99 _-_.) 22 f_._1B1

4
8- 2

1
r 46

[:YlÃSCHOALOnosERViÇos FiNANcEIROSLTOA . . I, cc
I ~ WONENCIAL SERViÇOSCONSULTORIAEASSESS-ORIALTDA 2 5 t 3 5, _ 3
5' 'ATIVAADMERECUPERADORADECRÉDITOSFINANCEIROSLTDA ._1

1
- 9

8
.. --H1 ' 1

9
tl-....!-3

~ j~~~C_êR._A.E~~~~~_M_\_.~_IR.-Eê_up.__ERA_çAOOE_-c_RÉD_ITOS_LT_DÃ_. 1 -8 -~ --+-i -- ... 3
8' COBANCOCOBRANÇABANCARIAE COMERCIALLTDA 1- 3- i 2' +-i --1-.

-9' :MET;ÜSSESSORIACOBRANÇASEREPRESENTAçoESLTIÍÃ - "1 2 ---+--+ 'O H--;-I
190jN0BRECOBRANÇASCONSIG ASS EMARKTEMVENDASLTOA_ 1 . 2 --t----t-1- Lo o-=t=J J f'"

LOTE 2 BAHIA
i-- 'IFRfSA I--i-T~~•.=~:::I=:1~~1\w

l' -jAuDAC-SERVE~CIALI~~COBRANÇÃS EATENDLT~ 15 j RfG~~3 6.' ~~ES __ ~6Ú~ 6 51(
'l' :BAN~EIRAADVOG~[)()SA_SS_OC_IA_DOS ~ 9 .! 5 ,"_18 5-lj_6l <iZ!!9
l' BUREAUXDENEGOCIOSESERVIÇOSLTOA . I 4 ' 9 _ L_i 18 6 6

--=-4'-jFloüCIAL êONSULTQRIAElfERVIÇÓSFIN~~EiRõS (TOA J 3 1 9. ~~- 18 2 - , 5
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fi BANCO DOBRASIL

5' FEEDBÃCKCOBRANÇABRASILLIDA -n -
6' ,PASCHOALOnO SERViços FINANC8--R-OS-LT-DA- ----.-n

-~lCOBANC6 COaAANÇABÃNCÀRlAECOMERCIALLTD_A 2
8" BRECHTSOUZAASSESSORIAEMPRESARIALLIDA 2

. ~~TIVAADM ERECUPERADoRADECRêlíiTOSFlNANC8ROSLTDA 1
~ICERCRIDCENTRALDE ~ECUPERA~O DECRéDiTOSLIDA _ t 1
11' CSUCARDSYSTEMS/A 1

.12"~ ACREDASSESSORl-A-DE-C-RÉÕ-IT-O-ES-E-RV-IÇ-OS-L-TO-A-- 1

12"ICAJ.tRO COSTA-=:A~SESSOR~OCÃÇAO ECOBRAt;ÇALIDA 1
. 12" fOBRES~_SE~lçoS DECREDIARlCl!-COBRANÇASLTOA __ ~_1
12" M S MENE2ESRECUPERAÇAODE_CREDiTOSLTOA 1

LOTE 3 - CEARÁ
U1s QUE BANCOS NA

LJfsEM I BANCoS "1ATll'\ NA REG\o\03
OUTRAS , OUTRAS OUEATUA.

REG>lO3 REG~ES REG~ES
9 5 18 5 6
9 6 18 6 6
9 2 18 4 4
9 2 18 J:=t---=tj9 2 4
9 2 8 2 5 I
8 1 9 1 '""3'
8 1 4 1 3
1 1 O O 1,. - -- .---------<
1 1 ~F~.:ill1 1
1 1

BANCOS NO
CEEMPRESA

l' BANDEIRAADVOGADOSASSOCIADOS 5
2" ,BUREAUXDENEGóCIOSESERViÇOSLTOA 4
-3' FEEDBACK-COBRANÇABRASILLTDA ------. 2
- 4'.EARANTiil SERViços LTDA '-_~-_-_-_'.-_ --- 2
5' 'PASCHOALOnO SERViÇOSFINANCEIROSLTOA 2
6" -SERVCOa:SERVlçO-DERECUPERAÇÃODECRÉDITOSEcoa LTDA 2
I' CERCRED-CENTRALDERECUPERÃÇÀODECRÉDITOSLTOA 1
8' CSUCARDSYSTEMS/A 1---

----.9' DUPLICARCOBRANÇA~MPRESARIAL.SIS_L_TD_A____ 1
9' PRISMASERViÇOSDECOBRANÇAS_L~A - EPP , -R
_! SOLUÇAO.LTDA.. .~__ 1 '1_
fi' YURIRA_N_IE_RI_~AQUINO-EPP .. ,..,. l' L

LOTE 4 - MARANHÃO
I-'-~ ---~-
, EMPRESA i BA.aJS ~ ~ QUE IBA.aJS NA' LI, EM BA= ~ REG!JESI

IM ATll'\ NA REG>103 I OlJTRI\S OlJTRI\S QLEATll'\'
REG~O 3 REG!ÍE5 REGÚES ::::::::J

l' BUREA.UXDENEGÓCIOSESER.YJÇOSLTDA------. 5 9 6 18 ~tt,..LJ
2" BANDEIRAADVOGADOSASSOCIADOS 4 Q _~. __ L 18 .5.. _' 6 I
30 ATIVA ADM E RECUPERAOORA DE CRÉDITOS FINANC-EI-RO-S-L-TOA 2 g-- 2 I 18 2 6 I------------ - - ~--,
4' PA~~HOALonO SERViÇOSFI!lANCEIROSLTOA 2 9 2 I 4 1 4
5' CABRALMARQUES,FERRAZ&SILVA-ADVOGADOSASSOCIADOS 2 1 2 o o - 11
5' SISAD-SISTEMASADMINISTRATIVOSLTOA 2 1 2 o o '1'1
7' CERCRÉD-cENTRALDERECUPERAÇÃODECRÉDITOSLTDA 1 8 1 9 1 3

-8".CSUCARDSYSTEMsiil'-- -._.,_, --o .1 .11 8
1

11 4
0

t' :d=ol .. 3
1
-_-_.•1é' rÉXITOCOBRANÇASÜDÃ- - ,--- ,_ 1 __ __ _ • _

LOTE 5 - PARAíBA

Il' :RA-::SA:~~SA I BA~~. r1~18~;~~~
r- '! ~EED8ACKCOBRANÇABRASILLTDA- __ o 2 9 2 .,- 18
. 3' ARANTIASERViÇOSLTOA 2 9 2 18
. 40lSERVCOB-SERVIÇODERECUPERAÇAODECRÉDITOSECOBLTOA 2 9 2 8

I- rPASCHOAL0!T0SERvfçoSFiNA~CEIIlOS LTOC ih 9 2 4
I 6' CERCRED-eENTRALDERECUPERAÇÃODECREDITOSLTOA 1- 8 l' 9
~' CSUCARDSYSTEMS/A. = ~I ?=:l.....L

1
1...-1
1

4
L! JLGPRESTAÇÁõííESERVIÇOSLTlDA . ~ L~ O

r--
BA~S ~ REGÓES
OIJTRo\S QUEAl1Jo\
REGúES

5 6
4 4
2 6
2 5

1jd1 : 3
-I t.-3-
cL:l J ~
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EMPRESA

tJ BANCO DO BRASIL

LOTE 6 - PERNAMBUCO

I
--io tBANDEJRA ADVOGADOS ASSOCIADOS'

'I' BUREAUX DE NEGOCIOS E SERViÇOS LTOA
3' FEEDBACK COBRANÇA BRASIL LTOA
-4'" GARANTIA sERVIçOsTTOA-------
5' PASCHOALOTTO SERVIçoS FINANCEIROS LTOA..+--- ---- ----------- - - --. --------
6' 'SERVCOB-SERVlço DE RECUPERAÇAO DE CREDlTOS E COB LTOA
7' jr.IUL TlPLlC RECUPERAÇÃO~~E CRÉDITOS LTDA-

LOTE 7 - PIAuí
EMPRESA

l' BUREAUX DE NEG CIOS E SERViÇOS LTOA
'2' BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

----l-:- - - . - - ..------ -------.
3' ,PASCHOALOnO SERViÇOS F~~~NC_EIROS LTDA .... __ __ _
4' B.M.P.REIS LIMA
sõ-. CERCREIJ.CENTRAL DE RECUPERAÇAO DE CREDITOS LTOA
6' -ê-sirCARDS'iSTEMS/Ã--------
7' :GET COBRANÇA i.TDÃ --. - .. --

LOTE 8 - RIO GRANDE DO NORTE
EMPRESA

l' BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
----;;;l'-tP;;-;A-;cSC;;;cH;;oOA""L.,:;OTT::;O=-=So~E""RV~IÇ"'O-;;-S;:;;FIN'""A"'N"'CEIROSLIDA-
Y'DIOGENES PAIVA NEGOCIOS E SERVIÇOSI.TDA
4' 'INTERCRED ASSESSORIA E COBRANÇÃ LTOA . --- .--
5'-IcSUCARDSYSTe.,-S'-,.----.. . - - .

.6' .1EXPONENCIALS,E,RVlÇOS CONSU~ TORIA E ASSESSORIA LTDA

BMIXJS ;;';-1 UI, QUE ' BA~ Il>\ UI, e.I BAtmS ~REGlE !
A1U\1l>\ . OlJTRI\S OlJTRI\S

QUEATUA. :PE REG~03 REG~03 REGlE REGlE
9

-t .- ;
5 5 18 5 6
3 9 6 18 6 6

_.-

2 9 2 18 4 4
-

2 9 2 18 2 6
2 9 2 4 1 4
1 9 2 8 , 2 5--- - T-~

1 1 1 O , O 1

Ufs Ql£ BANCOS~
--ursEM -T BANCOS N'-R~tlES l

BAtl:XJS 00 A A1U\ ~ REGM3 OlJTRI\S OUTRAS OUEATU<\
REGM3 REGtlES REGtlES

5 9 6 18 6 6
-1

3 9 5 18 5 6
2 9 2 4 1 4
2 1 2 O O 1
1 8 1 9 1 3 .\

8
t--- ____o

1 1 4 1 3
1 7 1 6

- 2----t- 5

BAtmSOO ! UI, QUE BAOOOSNA Ui, EM BAtmS
,11' REGÕES

RN
ATU<\W.

REG~03
OUTRAS OlJTRI\S QUEAnJA: REG~03 REGÕES REGÕES

4 9 5 18 5 6
'._-'--- .-, o • ~ __

2 9 2 4 1 4
2 2 2 O O 1
2 1 2 O O 1 '
._--- . ..--+--_ . -'-----j
1 8 1 4 1 3 '

-

1 5 3 5 3 3

As empresas em situação de empate serão convocadas e participarão de sorteio público a ser
realizado em data, horário e local designados pela Comissão de Credenciamento.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão de análise de documentação,
da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vem assinada pela Comissão
de Credenciamento,

Recife, 26 de janeiro de 2011.

MARIA JUCI~O ALVINO ROSSATO
Presidente

~/.

RENNER RODRIGUES DE LIMA
Membro
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FRANCISCO DE ASSI RREIRA FAGUNDES
Membro
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