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DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E 
OPERAÇÕES 

 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 

CSL São Paulo nº. 2011/7421-0130 SL 

 
EDITAL 

 
 
 
OBJETO: Credenciamento de Sociedades de Advogados p ara composição de cadastro de 
prestadores de serviços técnicos de natureza jurídi ca ao Banco do Brasil S.A. e as suas 
subsidiárias, para atuação em todo o território nac ional, sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício, com a finalidade de cobrança de crédi tos que possuam veículos automotores 
vinculados em garantia, consistindo a prestação dos  serviços na prática do todos as atos e 
procedimentos necessários nas esferas administrativ a, extrajudicial e judicial, em primeiro e 
segundo graus de jurisdição, bem com em juizados es peciais, colégios e turmas recursais. 
 
IMPORTANTE: 
 
 
• Retirada do Edital/Formalização de consultas:  

Data limite: 07/06/2011 
horário: 10:00 às 16:00 horas 
fax: (11) 3491-2834 

 
• Recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTOS e P ROPOSTA: 

consultar item 5 do Edital 
 
Custo de reprodução:  a ser recolhido em qualquer agência do Banco do Brasil S.A., a crédito da 
conta conforme quadro abaixo ou mediante repasse de um CD não utilizado ou pagamento do custo 
de um CD. O concorrente terá o prazo de 24 horas para realizar uma troca em função de defeitos no 
CD.  
 

CONTA DV NOME 
515634.500 6 Recup. Encargos e desp. 

HISTÓRICO: Recebido valor referente ao fornecimento de editais/cópias pelo CSL SÃO PAULO – 
LICITAÇÃO – 7421. 
Efetuar transação 229 no caixa  
Valor: RS 10,00 (dez reais)  
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 2011/7421-0130 SL 

 

CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES DE ADVOGADOS PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA 

 

BANCO DO BRASIL S.A., pessoa jurídica do direito privado, sociedade de economia mista 
federal, por intermédio de seu Centro de Serviços de Logística — CSL São Paulo (SP), situado na 
Avenida São João, nº 32 – Centro – São Paulo – S.P., CEP 01036-900, correio eletrônico 
cslsp.licitacoes2@bb.com.br, doravante designado BANCO, torna público que procederá ao 
CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES DE ADVOGADOS para a prestação de serviços advocatícios 
e técnicos de natureza jurídica, sem vínculo empregatício. O presente CREDENCIAMENTO dar-se-á 
a luz dos princípios orientadores da Lei n° 8.666/1 993 e alterações posteriores, disposições do 
Regulamento de Licitações do Banco do Brasil publicado no DOU em 24.06.1996, bem como pelas 
normas o procedimentos constantes deste Edital, conforme minuta analisada pela Nota Jurídica 
DIJUR-COPUR/ADLIC N° 32.289, de 06.01.2011. 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A íntegra deste Edital poderá ser obtida no Centro de Serviços de Logística - CSL São Paulo 
(SP), situado na Avenida São João, nº 32 – Centro – São Paulo – S.P., CEP 01036-900, 
correio eletrônico cslsp.licitacoes2@bb.com.br, junto à respectiva Comissão do 
Credenciamento, onde serão prestadas todas as informações ou, ainda, por meio do site: 
www.bb.com.br. 

 

2 - DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste Edital o Credenciamento de Sociedades de Advogados para 
composição de cadastro de prestadores do serviços técnicos de natureza jurídica ao Banco 
do Brasil S.A. e as suas subsidiárias, para atuação em todo a território nacional, sem 
exclusividade e sem vínculo empregatício, com a finalidade de cobrança de créditos que 
possuam veículos automotores vinculados em garantia, consistindo a prestação dos serviços 
na prática do todos as atos e procedimentos necessários nas esferas administrativa, 
extrajudicial e judicial, em primeiro e segundo graus do jurisdição, bem coma em juizados 
especiais, colégios e turmas recursais, conforme discriminado na clausula Segunda do 
Contrato constante do Anexo II deste Edital. 

2.1.1 Os serviços objeto deste Edital incluem procedimentos referentes às fases:  

a) pré-processual: caracterizada pelas ações de preparação para ajuizamento da 
demanda, a exemplo da localização e contado com o devedor visando à 
regularização dos valores em atraso, notificação via cartório para constituição em 
mora e localização do bem vinculado em garantia;  

b) processual: caracterizada pelo ajuizamento de demandas e pelo seu 
acompanhamento em primeiro e segundo graus de jurisdição.  

 

3 – ITEM ORÇAMENTÁRIO: 

3.1 75.899.031.000 – Outras Despesas Administrativas – Serviços Jurídicos.  

 

4 – HABILITAÇÃO 
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4.1 A habilitação dar-se-á por meio de duas fases: I -atendimento às condições estabelecidas no 

subitem 5.2 (Cadastramento Prévio) e; II – às condições estabelecidas no subitem 5.3 
(Credenciamento) deste Edital.  

 

5 – DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Com a publicação do Aviso de Credenciamento, contendo a informação de que a íntegra 
deste Edital poderá ser obtida no Centro de Serviços de Logística – CSL São Paulo (SP), 
referido no Preâmbulo, ou pela internet, acessando-se o site www.bb.com.br – Outros Sites – 
Compras e Contratações – Avisos e Editais – São Paulo(SP), dar-se-á início ao prazo de 
credenciamento das sociedades de advogados, de acordo com as regras a seguir.  

5.2 Do Cadastramento Prévio – As sociedades de advogados interessadas deverão entregar seu 
Pedido de Credenciamento (Anexo I deste Edital), acompanhado de toda a documentação 
arrolada no subitem 5.2.4, no endereço do Centro de Serviços de Logística de São Paulo, 
constante do Preâmbulo, até o dia 07/06/2011, às 16:00 horas, por si, por qualquer portador 
ou, ainda, por via postal com aviso de recebimento, sendo inadmissível para esta finalidade o 
uso de e-mail ou de fac-símile, sob pena de indeferimento, por ocasião da análise e 
julgamento de que trata a parte final do subitem 5.2.7.  

5.2.1 A referida documentação deverá ser acondicionada em envelope lacrado, com os 
seguintes registros:  

a) Banco do Brasil S.A.;  

b) DINOP - CSL São Paulo (SP) 

c) Endereço: Avenida São João, nº 32 – 16º andar – Centro – São Paulo – S,P. – 
CEP 01036-900 – A/C José Carlos Domingues Júnior  

d) Edital nº 2011/7421-0130 SL;  

e) Credenciamento de sociedades de advogados;  

f) Nome da sociedade de advogados.  

5.2.2 A Comissão de Credenciamento não se responsabiliza por envelope que não seja 
entregue por portador no endereço do CSL, constante do preâmbulo, sendo que os 
envelopes recebidos posteriormente à data fixada para entrega não serão abertos, 
independentemente da forma de entrega.  

5.2.3 As sociedades de advogados que, nos termos deste Edital, apresentarem o Pedido de 
Credenciamento, serão informadas por meio de publicação no Diário Oficial da União, 
de todos os atos relativos ao certame, em especial dos julgamentos do 
Cadastramento Prévio e do Credenciamento, inclusive interposição de eventuais 
recursos.  

5.2.4 Para fins de qualificação e certificação técnica, observados os demais procedimentos 
e critérios estabelecidos neste Edital, as sociedades de advogados deverão 
apresentar, juntamente com o Pedido de Credenciamento, em uma via, e dentro do 
prazo de validade, os documentos abaixo listados, devidamente encadernados, 
observada a ordem que se segue, no original ou por qualquer meio de cópia 
autenticada por notário, ou, ainda, obtidos via internet, exceto as declarações, que 
terão de ser firmadas por representante legal das sociedades de advogados, sendo 
indispensável que os assinados por procuração se façam acompanhar do respectivo 
instrumento de mandato, no original ou cópia autenticada, com firma reconhecida (se 
particular o instrumento):  

a) Ato constitutivo, em vigor, registrado no Conselho Seccional da OAB da 
respectiva base territorial onde localizada sua sede, observadas as normas do 
Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB;  
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b) Prova de regularidade das obrigações perante o Conselho Seccional da OAB, da 

sociedade de advogados, seus integrantes e dos indicados para prestarem os 
serviços objeto deste Edital;  

c) Declaração com informação de todo o quadro de advogados, relacionando, ainda, 
se for o caso, os advogados-associados, e de que tanto a sociedade de 
advogados como os advogados relacionados não incorrem nos impedimentos 
previstos no subitem 5.2.6, adiante. Indicar nessa relação, dentre os advogados-
sócios, empregados e associados, os que, efetivamente, prestarão os serviços 
objeto deste Edital.  

c.1) Por associados entendem-se os advogados com contrato de associação 
averbado ao registro da sociedade de advogados interessada junto à 
Seccional da OAB, em conformidade com o art. 39, parágrafo único, do 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB;  

d) Certidões negativas vigentes de condenação em processo disciplinar dos 
advogados a que alude a alínea “c” deste subitem, emitida pela respectiva 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;  

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

f) Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, referente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital, relativa à sede e filiais;  

g) Declaração de regularidade junto ao Ministério do Trabalho, firmada por 
representante legal da sociedade de advogados para os fins do inciso V, do 
artigo 27, da Lei 8.666, de 21.6.1993, de que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos (artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal);  

h) Prova de regularidade das obrigações relativas ao FGTS, mediante a 
apresentação de Certificado de Regularidade relativa à sede e filiais;  

i) Comprovação de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) de contribuições 
previdenciárias relativa à sede e filiais;  

j) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa 
da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, na forma da lei, relativa à 
sede e filiais;  

k) Prova de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual e Distrital (esta 
última exigível apenas de sociedades de advogados situadas no Distrito Federal) 
– abrangendo os tributos mobiliários e imobiliários –, relativa à sede e filiais;  

l) Comprovação de prestação satisfatória dos serviços técnicos de natureza jurídica 
na cobrança de dívidas com veículos vinculados em garantia, mediante a 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em papel timbrado da pessoa jurídica. O atestado deverá discriminar as 
unidades da Federação nas quais tenha sido prestado o serviço, devendo, no 
somatório dos atestados, a sociedade reunir, no mínimo, 20 diferentes Unidades 
da Federação;  

m) Declaração, firmada por representante legal da sociedade de advogados, sob as 
penas da lei, de que a sociedade de advogados tem estrutura, condições 
técnicas e operacionais para atuação em todas as comarcas existentes ou que 
venham a ser desmembradas ou criadas no território nacional, no qual tenha 
interesse de atuar, para a prestação dos serviços objeto deste Edital, cuja 
confirmação poderá ser realizada por representantes do Banco do Brasil S.A. e 
ou por profissionais não componentes da Comissão de Credenciamento, nos 
termos previstos no subitem 5.3.1 deste Edital;  
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n) Declaração, firmada por representante legal da sociedade de advogados, sob as 

penas da lei, de que a sociedade de advogados possui as instalações e o 
aparelhamento adequado e disponível para a prestação dos serviços objeto 
deste Edital, devendo contemplar, no mínimo: I-microcomputadores, indicando a 
quantidade, as características e as especificações de cada equipamento, 
software instalados e a possibilidade de conexão para transmissão de 
informações, via placas de comunicação de dados; II – linhas telefônicas, 
informando os números e descrevendo o sistema de telefonia existente; III – 
acesso à internet, indicando o e-mail e site (este se houver); fac-símile, 
informando a quantidade de aparelhos e o número de linhas telefônicas; IV – 
sistema informatizado de gerenciamento de processos, com descrição de suas 
características; V– sistema, em plataforma web, com condições de manter 
arquivos digitalizados de peças processuais, de forma a permitir a remessa 
destes ao Banco do Brasil, quando solicitado ou em eventual rescisão contratual. 
A confirmação dessa declaração poderá ser realizada por representantes do 
Banco do Brasil S.A. e ou por profissionais não-integrantes da Comissão de 
Credenciamento, nos termos previstos no subitem 5.3.1 deste Edital;  

o) Declaração de que manterá, durante a vigência do contrato, linhas telefônicas 
exclusivas para atendimento a clientes do Banco, incluindo discagem direta 
gratuita (0800).  

5.2.5 Não estando previstos os prazos de validade nas certidões, declarações e atestados 
apresentados, nos termos do subitem anterior, os referidos documentos serão 
considerados válidos por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de suas 
emissões ou expedições, desde que emitidos(as) com antecedência máxima de 30 
(trinta) dias da abertura do presente certame.  

5.2.6 Não serão credenciadas as sociedades de advogados:  

a) que não obtiverem a qualificação em relação a pelo menos um de seus sócios;  

b) excluídas de credenciamentos anteriores, por iniciativa do Banco do Brasil S.A., 
em razão de atuação insatisfatória e ou descumprimento de cláusula contratual;  

c) de que façam parte sócios, advogados-empregados, ou tenham como 
associados ou conveniados:  

c.1) membros dos Conselhos de Administração, Diretor e Fiscal, da Diretoria 
Executiva e do Comitê de Auditoria do Banco do Brasil S.A. e suas 
subsidiárias, seus cônjuges ou companheiros;  

c.2) empregados do Banco do Brasil S.A. e das suas subsidiárias; c.3) cônjuges, 
companheiros e parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau, de 
administradores do Banco do Brasil S.A. e das suas subsidiárias, e de 
funcionários das Unidades Jurídicas e Gerências Regionais de 
Reestruturação de Ativos Operacionais do Banco do Brasil S.A.  

5.2.7 Findo o prazo estabelecido no subitem 5.2, a Comissão de Credenciamento 
procederá à abertura dos envelopes, em sessão pública, a realizar-se no endereço do 
Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP), constante do Preâmbulo, a partir 
das 09:30 horas, do dia 09/06/2011, continuando no(s) dia(s) útil(eis) seguinte(s), se 
necessário, a partir do mesmo horário. A análise e julgamento do Cadastramento 
Prévio dar-se-á em data posterior à realização da sessão pública referida.  

5.2.8 A Comissão de Credenciamento divulgará, na forma do subitem 5.2.3, a data a partir 
da qual o resultado do julgamento do Cadastramento Prévio estará à disposição dos 
interessados no endereço do Centro de Serviços de Logística de São Paulo, 
constante do Preâmbulo. O resultado contemplará inclusive o nome dos advogados, 
das sociedades habilitadas nesta fase, que não tiveram à luz das exigências 
constantes deste Edital sua indicação ratificada, decisão cujo prazo para recurso 
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contar-se-á a partir da divulgação do resultado do julgamento do credenciamento 
(subitem 5.3.4).  

5.2.9 Na hipótese de serem inabilitadas todas as sociedades de advogados, por 
apresentação documental em desacordo com o exigido, a Comissão de 
Credenciamento poderá fixar o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação pelas interessadas.  

5.3 Do Credenciamento – Concluída a fase do Cadastramento Prévio, a Comissão de 
Credenciamento dará início aos procedimentos para o credenciamento de sociedades de 
advogados, para fins de habilitação.  

5.3.1 A Comissão de Credenciamento poderá proceder a diligências (vistorias in loco) junto 
às sociedades de advogados, conforme facultado pelo art. 43, §3º, da Lei nº 
8.666/1993, objetivando verificar a compatibilidade das informações e documentos 
apresentados com equipamentos, instalações, peças processuais e outras formas 
comprobatórias, podendo valer-se de assessoramento técnico de profissionais não-
integrantes da Comissão, do que lavrará relatório circunstanciado e conclusivo, 
ficando ainda assegurado ao BANCO fazer consultas diretamente à clientela das 
sociedades de advogados.  

5.3.2 Dos critérios de classificação: As sociedades de advogados serão classificadas 
conforme os seguintes critérios:  

a) primeiro -maior número de comprovação de atuação em diferentes Unidades da 
Federação, desde que em número igual ou superior a 20 Unidades da Federação, 
dentre apenas os atestados fornecidos por instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Lei nº 4.595/1964, dentre 
aqueles atestados apresentados em cumprimento da exigência contida no 
subitem 5.2.4, alínea “l”, deste Edital.  

b) segundo -maior número de atestados por emitente, dentre apenas os atestados 
fornecidos por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, nos termos da Lei nº 4.595/1964, dentre aqueles atestados 
apresentados em cumprimento da exigência contida no subitem 5.2.4, alínea “l”, 
deste Edital.  

c) terceiro -maior número de atestados por emitente, dentre os fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, em cumprimento da exigência 
contida no subitem 5.2.4, alínea “l”, deste Edital.  

d) quarto – maior número de advogados-sócios e advogados-empregados que, 
efetivamente, prestarão serviços ao BANCO e às suas subsidiárias;  

e) quinto – maior número de advogados associados indicados para prestação de 
serviços ao BANCO e às suas subsidiárias, na forma deste Edital;  

5.3.3 Havendo empate entre as sociedades de advogados, observar-se-á sorteio público, a 
ser realizado em data, horário e local a serem designados pela Comissão de 
Credenciamento e divulgados no endereço do Centro de Serviços de Logística, 
constante do Preâmbulo deste Edital.  

5.3.4 Do resultado do certame: A Comissão de Credenciamento divulgará o resultado do 
julgamento do credenciamento e a classificação – tratada no subitem 5.3.2 – às 
sociedades de advogados, na forma do subitem 5.2.3, abrindo-lhes o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para apresentação de eventuais recursos, após o que serão 
julgados, com a conseqüente homologação e divulgação do resultado do certame e a 
inscrição das sociedades de advogados credenciadas e habilitadas para o objeto 
específico deste Edital.  

5.3.5 O credenciamento não implica contratação, não confere às sociedades de advogados 
a exclusividade de direitos sobre a referida prestação de serviços, assim como a 
contratação não implica pagamento de qualquer importância a título tão-somente de 
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contratação, como não obriga o BANCO à distribuição de serviços para as que vierem 
a ser contratadas. Porém, em havendo distribuição, esta dar-se-á de acordo com a 
ordem de classificação e forma de distribuição estabelecidas no subitens 5.3.2, 7.11 e 
7.12 deste Edital.  

5.4 Do Indeferimento do Credenciamento – Indeferido o pedido, a sociedade de advogados não 
será credenciada. A documentação apresentada para a habilitação estará à disposição para 
retirada pela sociedade de advogados, após trinta dias da homologação definitiva do 
resultado.  

5.5 Do Cadastro - Procedida a classificação das sociedades de advogados, as 6 (seis) primeiras 
colocadas serão chamadas para a celebração do contrato previsto no Anexo II deste Edital. 
As demais integrarão o cadastro de reserva, podendo ser contratadas pelo BANCO, na ordem 
de sua classificação, quando o BANCO, a seu exclusivo critério, julgar necessário.  

5.6 Da vigência do Credenciamento e do Contrato - O Credenciamento de sociedades de 
advogados terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do resultado do 
certame, prorrogável, a exclusivo interesse do BANCO.  

5.7 Os contratos assinados com as sociedades de advogados credenciadas terão vigência de 12 
(doze) meses, contados da data de sua celebração e poderão ser prorrogados, a exclusivo 
interesse do Banco, até o limite de 60 (sessenta) meses.  

5.7.1 Ao final do contrato, a Contratada deverá devolver ao Banco a condução de todas as 
ações que estiverem sob sua responsabilidade.  

5.8 As sociedades de advogados credenciadas têm de manter, durante a vigência do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação 
exigidas neste Edital, fornecendo, sempre que solicitado pelo BANCO, por escrito, as 
certidões e documentos probatórios dessa qualificação, sob pena de rescisão contratual, não 
o fazendo no prazo e forma determinados.  

5.9 Caso sejam credenciadas menos de 6 (seis) sociedades de advogados, o BANCO se reserva 
no direito de contratá-las ou não, visando evitar a concentração da carteira de operações em 
cobrança em poucas sociedades.  

5.10 A prorrogação do credenciamento e do contrato estão sujeitas às regras de avaliação de 
desempenho tratadas no item 9 deste Edital e nas Cláusulas 16 e 17 do Contrato de 
Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica (Anexo II deste Edital).  

 

6 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

6.1 Das decisões da Comissão de Credenciamento caberá recurso endereçado ao Centro de 
Serviços de Logística de São Paulo(SP), regente do certame, no horário compreendido entre 
10:00 e 16:00 horas, e no prazo e forma previstos no art. 109 da Lei nº 8.666/1993.  

6.2 O recurso será interposto por escrito e protocolado no endereço constante do Preâmbulo, por 
si, por qualquer portador ou, ainda, por via postal com aviso de recebimento, sendo 
inadmissível para esta finalidade quaisquer outras formas, tais como e-mail ou o uso de fac-
símile, oportunidade em que a Comissão de Credenciamento poderá reconsiderar sua 
decisão, ou submetê-lo, devidamente informado, à autoridade superior.  

6.2.1 A Comissão de Credenciamento não se responsabiliza por recurso que não seja 
protocolado por portador no endereço do CSL, constante do preâmbulo, sendo que os 
recebidos posteriormente ao prazo serão considerados intempestivos.  

6.3 Durante o prazo recursal será franqueada vista do processo às sociedades de advogados, no 
endereço constante do Preâmbulo, das 10:00 às 16:00 horas.  

 

7 – DA CONTRATAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS 
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7.1 A contratação dos serviços objeto deste Edital com as sociedades de advogados 

credenciadas dar-se-á à luz dos princípios orientadores da Lei nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores, disposições do Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no DOU 
em 24.6.1996, pelas normas e procedimentos constantes deste Edital e seus Anexos.  

7.2 Ainda que credenciadas, não serão contratadas as Sociedades de Advogados: 

a) que figurem como parte em ações judiciais ou administrativas contrárias ao Banco do 
Brasil S.A. ou às suas subsidiárias;  

b) de que façam parte sócios, advogados empregados, associados ou conveniados, 
inclusive seus cônjuges ou companheiro(a)(s), que patrocinem ou figurem como parte em 
ações judiciais ou administrativas contrárias ao Banco do Brasil S.A. ou às suas 
subsidiárias;  

c) de que façam parte sócios, advogados empregados, associados ou conveniados, 
inclusive seus cônjuges ou companheiro(a)(s), que estejam inadimplentes junto ao Banco 
do Brasil S.A. ou às suas subsidiárias.  

7.3 Na vigência do Credenciamento objeto deste Edital, o Banco do Brasil S.A. e suas 
subsidiárias reservam-se o direito de contratar serviços advocatícios com outros profissionais 
(pessoas físicas e ou jurídicas), ainda que sediados nas mesmas comarcas em que, 
eventualmente, possam vir a atuar como contratadas as sociedades de advogados, em 
atendimento à conveniência do BANCO e das suas subsidiárias ou necessidades específicas, 
segundo exclusivo critério destes, observado o ordenamento legal vigente.  

7.4 Para a absorção do volume de ações terceirizáveis do BANCO e das suas subsidiárias, as 
sociedades de advogados credenciadas poderão ser chamadas a contratar, na ordem de sua 
classificação, conforme a necessidade do BANCO e a seu exclusivo critério.  

7.5 Observadas as disposições deste Edital, as sociedades de advogados poderão ser chamadas 
a firmar o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica 
(Anexo II), que deverá ser formalizado no prazo de até cinco dias úteis -contados da data de 
recebimento da comunicação -na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(is), que, como 
tal, figure(m) no respectivo ato constitutivo, ou na pessoa de procurador com poderes 
especiais para o ato, o qual deverá exibir instrumento de mandato, se particular, com firma 
reconhecida por notário, devendo, um ou outro, exibir documento de identificação.  

7.6 A sociedade de advogados que se recuse a assinar o instrumento de contrato, no prazo de 
que trata o subitem 7.5, cujo motivo apresentado não for considerado justificado pelo BANCO, 
a seu exclusivo critério, incorrerá em total descumprimento da obrigação por ela assumida e 
sujeitar-se-á à suspensão temporária de participação em procedimentos licitatórios e a 
impedimento à celebração de contratos administrativos com o Banco do Brasil S.A. e com as 
suas subsidiárias, pelo prazo de até 2 (dois) anos.  

7.7 Qualquer alteração no ato constitutivo das sociedades de advogados, bem como do quadro 
de advogados referido na alínea “c” do subitem 5.2.4 deverá ser imediatamente comunicada 
ao BANCO, para fins de verificação do atendimento das condições previstas neste Edital, 
mediante apresentação dos respectivos documentos, especialmente no que se relaciona com 
os Impedimentos de que tratam os subitens 5.2.6 e 7.2.  

7.8 As sociedades de advogados, na prestação dos serviços objeto deste Edital, poderão, sob 
sua única e exclusiva responsabilidade, utilizar-se de advogados associados que não 
incorram nos impedimentos previstos nos subitens 5.2.6.b, 5.2.6.c e 7.2 deste Edital.  

7.9 A indicação de novos associados da sociedade de advogados deverá ser previamente 
submetida à Unidade Jurídica gestora do contrato, devidamente acompanhada dos 
documentos que comprovem o atendimento das exigências deste Edital, para análise e 
ratificação.  

7.10 As ações judiciais propostas em desfavor do BANCO, suas subsidiárias e a Fundação Banco 
do Brasil, bem como outras ações correlatas com as operações já encaminhadas para 
cobrança, serão distribuídas à mesma sociedade de advogados. 
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7.11 A distribuição de serviços ou ações em andamento, da data de assinatura do contrato até 31 

de dezembro do mesmo ano, será feita de forma equânime entre as sociedades de 
advogados que forem contratadas.  

7.12 Decorrido o período de que trata o subitem 7.11 e concluída a avaliação de desempenho de 
que trata o item 9 deste Edital, a distribuição de serviços, nos próximos períodos de três 
meses, será baseada no desempenho médio mensal apresentado (valores efetivamente 
recebidos dos clientes em relação ao volume médio do saldo devedor das operações 
repassadas para cobrança) pela sociedade no último trimestre, por UF, em relação às demais 
sociedades, apurado conforme fórmula a seguir:  

 
Desempenho médio mensal da CONTRATADA no trimestre anterior  

% participação na distribuição = ------------------------------------------------------------------------------------------------X 100 
no trimestre subsequente  Desempenhos médios mensais das sociedades no trimestre anterior  

 

7.12.1 A participação percentual de que trata o parágrafo anterior será aplicada até o 5º dia 
útil do trimestre subseqüente.  

7.12.2 Ocorrendo a contratação de uma ou mais sociedades, as operações não ajuizadas 
pelas sociedades já contratadas serão retomadas e redistribuídas, inicialmente, entre 
todas as sociedades de advogados (novas e remanescentes) de forma equânime. 
Nos períodos subseqüentes, as distribuições obedecerão aos critérios estabelecidos 
no caput deste subitem.  

7.13 As ações judiciais propostas em desfavor do BANCO e suas subsidiárias, bem como outras 
ações correlatas com as operações já encaminhadas para cobrança, serão distribuídas à 
mesma sociedade de advogados.  

7.14 – Poderá o BANCO, a seu critério e mediante prévia e escrita comunicação, avocar a condução 
de processos em qualquer fase pré-processual ou processual.  

7.15 – As normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de qualquer outra legislação 
trabalhista não se aplicam à contratação dos serviços objeto deste Edital, uma vez que não 
existirá relação de trabalho do BANCO ou suas subsidiárias com quaisquer dos profissionais 
que venham a prestar serviços em nome das sociedades de advogados.  

7.16 – As obrigações de natureza tributária, previdenciária, trabalhista, acidentária e civil em relação a 
quaisquer dos profissionais que venham a prestar serviços às sociedades de advogados ou 
decorrente dos serviços que venham a ser contratados são de exclusiva responsabilidade das 
sociedades de advogados, sem nenhuma espécie de responsabilidade subsidiária e ou 
solidária do BANCO ou das suas subsidiárias.  

7.17 – A propositura de ação de qualquer natureza por qualquer profissional, sócio, empregado ou 
estagiário da sociedade de advogados, inclusive seus advogados-associados, na qual o 
BANCO ou suas subsidiárias sejam citados na condição de réu, reclamado ou litisconsorte, 
autoriza a retenção de créditos oriundos da prestação do serviço que tiver sido contratado, 
até o valor estimado de condenação, assegurado o contraditório em procedimento específico.  

 

8 – DA REMUNERAÇÃO 

8.1 A remuneração das sociedades de advogados que forem contratadas dar-se-á de acordo com 
as Regras de Remuneração (Anexo III deste Edital) e a cláusula 18 do Contrato de Prestação 
de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica (Anexo II deste Edital).  

8.2 Os créditos devidos às sociedades de advogados que forem contratadas serão efetuados em 
conta corrente de sua titularidade, mantida em agência do Banco do Brasil S.A.  

 

9 – DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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9.1 O Banco apurará o desempenho obtido pela sociedade de advogados contratada na fase pré-

processual, a cada período de doze meses (ano civil), ou em outro período, a critério do 
Banco. Essa avaliação se baseará no contido nos subitens seguintes:  

9.1.1 A avaliação de desempenho considerará os valores efetivamente recebidos dos 
clientes, relativos ao volume médio do saldo devedor das operações repassadas para 
cobrança à sociedade de advogados contratada no período e será feita em relação à 
meta global do período (meta de manutenção), definida pelo Banco para cada UF. A 
meta global do período (meta de manutenção) de cada UF resultará da média 
aritmética das metas definidas pelo Banco no início de cada semestre civil do ano sob 
avaliação. A avaliação de desempenho em cada UF será apurada conforme abaixo:  

 
Média dos desempenhos mensais no ano civil 

Desempenho da Contratada no ano civil = ------------------------------------------------------------------------ 
 Meta Global do período (meta de manutenção) 

 

9.1.2 Caso, ao final do período sob avaliação, o desempenho da sociedade de advogados 
contratada resulte insatisfatório em mais de 1/3 (um terço) das Unidades da 
Federação em que tenha recebido serviços na forma dos itens 7.11 e 7.12, em razão 
de seus resultados não atingirem a meta de manutenção do período ou, caso o 
desempenho da sociedade de advogados contratada em uma determinada UF resulte 
insatisfatório por dois períodos consecutivos sob avaliação, o credenciamento e o 
contrato não serão prorrogados.  

9.1.3 Quando o início da prestação de serviços pela sociedade de advogados contratada 
não coincidir com o início do ano civil, sua avaliação será efetuada desde o início da 
prestação dos serviços até 31 de dezembro do mesmo ano.  

9.1.4 As metas semestrais serão informadas à sociedade de advogados contratada no 
início de sua vigência.  

 

10 – DAS SANÇÕES 

10.1 O inadimplemento contratual implicará na aplicação das sanções previstas em lei e no 
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica – Anexo II 
deste Edital.  

 

11 – DA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO 

11.1 – O Banco do Brasil S.A. poderá, a qualquer tempo, alterar – por conveniência ou pela 
ocorrência de fatos supervenientes que justifiquem a alteração, para efeito de adequação a 
estatuto legal – ou, ainda, revogar o presente Edital, sem que caibam às sociedades de 
advogados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.  

 

12 – DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

12.1 As dúvidas relativas ao presente Edital poderão ser encaminhadas ao Centro de Serviços de 
Logística de São Paulo (SP), regente do certame, dentro do prazo de apresentação do Pedido 
de Credenciamento.  

 

13 – ANEXOS 

13.1 Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital, para todos os fins 
de direito, como anexos:  

a) Anexo I – Pedido de Credenciamento; 
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b) Anexo II – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza 

Jurídica; 

c) Anexo III – Regras de Remuneração; 

 

 

São Paulo(SP), 04 de maio de 2011. 

 

 

 

Banco do Brasil S.A. 

DINOP – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações 

Centro de Serviços e Logística em São Paulo 

 

 

 

 

José Carlos Domingues Júnior 

Presidente da Comissão de Credenciamento 
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ANEXO I DO EDITAL Nº 2011/7421-0130 SL 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 
Empresa: 
 

 

CNPJ : Data da Constituição: 
  
 
Razão social: 

 
 
Endereço (Rua, Avenida, complemento e nº): 

 
 
Bairro Município UF CEP 

    
 
Telefone(s) Celular(es) Fax 

   
 
E-mail 

 
 
Conta nº (pessoa jurídica): Prefixo da agência (com dígito verificador): 

  
 
 
Representante legal: 
 
Nome completo: 
 

 
Nacionalidade: Natural de: Estado civil: 

   
 
Inscrição da OAB nº: RG: CPF: 

   
 
Endereço (Rua, Avenida, complemento e nº): 

 
 
Bairro Município UF CEP 

    
 
Telefone(s) Celular(es) Fax 

   
 
E-mail 

 
 
Requerimento: 
 
Manifestamos nosso interesse em ser credenciado por essa Instituição Financeira para prestar 
serviços técnicos de natureza jurídica, de acordo com os critérios e condições estabelecidos no 
edital de Credenciamento nº 2011/.......... (7421). 
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Declaração: 
 
Para tanto, declaramos, sob as penas da Lei, que: 
a) conhecemos os termos do Edital e seus anexos, com os quais concordamos; 
b) nossos integrantes e indicados para prestação dos serviços objeto da contratação não se 
enquadram nas situações de impedimento previstas no item 05 do Edital; 
c) possuímos escritório instalado com infra-estrutura adequada a prestação dos serviços, equipado 
de acordo com os requisitos exigidos no item 5.2., letras ‘n” e “o”, do Edita com capacidade para 
atuação em todo território nacional; 
d) caso nossa sociedade seja contratada, providenciaremos instalação e manutenção de 
linhas telefônicas exclusivas para atendimento de clientes do Banco, incluindo discagem 
direta gratuita (0800), em cumprimento ao disposto no item 4.2, letra “0”, do Edital. 

 
 
Profissionais indicados  (repetir os campos referentes a este tópico, para cada profissional indicado): 
 
Nome completo: 
 

 
Nacionalidade: Natural de: Estado civil: 

   
 
Inscrição da OAB nº: RG: CPF: 

   
 
Condição na sociedade (sócio, empregado ou associado): 

 
 
Endereço (Rua, Avenida, complemento e nº): 

 
 
Bairro Município UF CEP 

    
 
Telefone(s) Celular(es) Fax 

   
 
E-mail 

 
 
 
Anexos: 
Em anexo, seguem os documentos exigidos para o credenciamento. 

 
 
Local e data: 
 

 
(representante da sociedade de advogados 

 
 
Recibo:  
Data: Horário 
  
 

Assinatura/Carimbo BB 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 2011/7421-0130 SL 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉ CNICOS DE NATUREZA 
JURIDICA 

O BANCO DO BRASIL S.A., PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ECONOMIA MISTA 
FEDERAL, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 00.000.000/0001-91 , COM SEDE EM BRASÍLIA (DF), 
NESTE INSTRUMENTO DENOMINADO CONTRATANTE,  POR SEU CENTRO DE SERVIÇOS DE 
LOGÍSTICA EM SÃO PAULO – CSL SÃO PAULO, SITUADO NA AVENIDA SÃO JOÃO, Nº 32 – 
CENTRO – SÃO PAULO – S.P., CEP 01036-900, CORREIO ELETRÔNICO 
CSLSP.LICITACOES2@BB.COM.BR, REPRESENTADO POR ................, BRASILEIRO(A), ESTADO 
CIVIL, PROFISSÃO, RG N° ................. ÓRGÃO DO EXPEDIÇÃO ........... , CPF/MF N° ............., 
ABAIXO ASSINADO(A) E, DO OUTRO LADO, ................................. (SOCIEDADE DO 
ADVOGADOS), COM REGISTRO NA OAB/... SOB O N° ...... ....... E NO CNPJ SOB A 
N° ....................../.......-..., (ENDEREÇO CO MPLETO), CEP ...............-...., FAC-SIMILE Nº ......, 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL ............), REPRESENTADA POR .........................., 
BRASILEIRO(A), ESTADO CIVIL (PROFISSÃO, INSCRITO(A) NA OAB/.... SOB A N° ........... ) E NO 
CPF/MF SOB O N° ................, ADIANTE DESIGNADA  CONTRATADA , TEM JUSTO E ACERTADO, 
ENTRE SI, A PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E 
TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA , CUJA FORMA, CONDIÇÕES, OBRIGAÇÕES E DEMAIS 
ESPECIFICAÇÕES SÃO REGIDAS PELAS CLÁUSULAS A SEGUIR ENUNCIADAS, QUE AS 
PARTES MUTUAMENTE ACEITAM E OUTORGAM E, POR SI E POR SEUS SUCESSORES 
PROMETEM FIELMENTE CUMPRIR E RESPEITAR, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL 
N° 2011/7421-0130 SL E OS PRINCÍPIOS GERAIS DA LEI N° 8.666, DO 21.06.1993, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS N° 8.883, DO 08. 06.1994, E 9.648, DE 27.05.1998. A 
MINUTA DESTE CONTRATO FOI APROVADA PELA NOTA JURÍDICA DIJUR/COPUR-ADLIC N° 
32289, DE 06.01.2011. 

 

I - DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste Contrato a prestação, pela CONTRATADA  ao 
CONTRATANTE  e suas subsidiárias, de serviços advocatícios e técnicos do natureza jurídica, em 
todas as comarcas existentes ou que venham a ser desmembradas ou criadas em todo a território 
nacional, com a finalidade de cobrança extrajudicial e judicial de créditos que possuam veículos 
automotores vinculados em garantia, sem exclusividade e sem vínculo empregatício - no primeiro e 
segundo graus do jurisdição. 

 

II - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEGUNDA - A prestação do serviço contratado compreende os serviços advocatícios e 
técnicos de natureza jurídica relativos a defesa dos interesses do CONTRATANTE , em todo a 
território nacional, e consiste na prática de todos os atos e procedimentos necessários nas esferas 
administrativa, extrajudicial, judicial em primeiro e segundo graus de jurisdição e do juizados 
especiais, colégios e turmas recursais, abrangendo: 

a) o ajuizamento de demandas, a apresentação de contestações, réplicas, defesas, a oposição de 
embargos, exceções e impugnações, o comparecimento e a atuação em audiências, a execução das 
procedências cabíveis em razão de intimações de despachos, decisões, sentenças, bem como a 
realização e acompanhamento de diligências e outras medidas que a caso reclamar; 

b) o cumprimento de cartas precatórias, a participação em praças e leiloes e a prática de atos 
específicos, assim entendidos os atos realizados, a pedido do CONTRATANTE , decorrentes de 
processos conduzidos par advogados-empregados; 

c) a condução de ações, exceções, incidentes processuais e quaisquer procedimentos — judiciais, 
extrajudiciais, fiscais e administrativos — ainda que de outros ramos do Direito, sempre que 
decorrentes e ou relacionados as causas patrocinadas pela CONTRATADA , tais como: embargos de 
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terceiro, mandados de segurança e respectivas informações, medidas cautelares, declarações de 
créditos em falência, recuperação judicial e extrajudicial, insolvência civil, habilitações de créditos em 
inventário, protesto por preferência, suscitação de dívida, exceção de pré-executividade, notícia-crime 
etc.; 

d) a interposição de recursos — incluídos agravos, embargos de declaração, outros tipos de 
embargos e recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho a ao 
Supremo Tribunal Federal — a apresentação de razões e ou contrarrazões, minutas e ou 
contraminutas de recursos; 

e) a prestação de informações relacionadas as causas patrocinadas pela CONTRATADA , à 
dependência interessada, até o encerramento e arquivamento do processo sob sua condução; 

f) o atendimento a solicitações feitas por auditoria, seja Interna ou independente, ou por demais 
órgãos externos de controle; 

Parágrafo único — Os serviços tratados nesta cláusula e nas cláusulas seguintes incluem 
procedimentos referentes as seguintes fases: 

a) pré-processual: caracterizada pelas ações de preparação para ajuizamento da demanda, a 
exemplo da localização e contato com o devedor visando a regularização dos valores em atraso, 
notificação via cartório para constituição em mora e localização do bem vinculado em garantia; 

b) processual: caracterizada pelo ajuizamento de demandas e pelo seu acompanhamento em 
primeiro e segundo graus de jurisdição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA , imediatamente após o recebimento das operações para 
cobrança, deverá buscar o recebimento amigável do crédito, competindo-lhe observar: 

a) no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da operação para cobrança, sem que o devedor 
tenha manifestado a intenção de pagar a dívida, providenciar a sua constituição em mora, por 
notificação extrajudicial via cartório; 

b) na hipótese de o devedor manifestar interesse em pagar, deverá emitir boleto para pagamento na 
rede bancária, valendo-se de sistema eletrônico que lhe será disponibilizado pelo CONTRATANTE , 
devendo constar do boleto, além do valor principal sob cobrança, os encargos contratualmente 
previstos para a situação de inadimplência ou outros eventualmente indicados pelo CONTRATANTE , 
bem como as despesas realizadas visando a cobrança (notificações, protestos etc.), além dos 
honorários advocatícios devidos a CONTRATADA  (item I do ANEXO III); 

c) a realização de acordos para pagamento de forma e valor diversos do previsto no referido sistema 
eletrônico somente poderá ocorrer com a prévia autorização do CONTRATANTE , sendo vedado a 
CONTRATADA  a concessão do abatimentos e parcelamentos sem a anuência daquele. 

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA,  antes de propor qualquer ação visando à cobrança, 
deverá analisar a sua pertinência, considerando a probabilidade do êxito, tendo como premissas a 
localização do bem e do devedor, valor do crédito, pesquisas de ônus sobre o bem (DETRAN e 
outros) etc. 

Parágrafo único - Na hipótese de concluir que o ajuizamento não é compensatório, deverá comunicar 
o fato ao CONTRATANTE , de forma fundamentada. 

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA  obriga-se a propor a ação cabível, visando a recuperação 
dos créditos sob cobrança, devendo a petição inicial ser protocolizada ate o 15° (décimo quinto) dia 
útil, contados do recebimento da respectiva documentação para ajuizamento, salvo na hipótese de 
prescrição nesse prazo, quando o ajuizamento deverá se dar antes. 

Parágrafo único — A planilha de calculo a ser anexada a petição inicial deverá ser elaborada pela 
CONTRATADA , em conformidade com a orientação que lhe for traçada pelo CONTRATANTE . 
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CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA , imediatamente após a propositura das ações, obriga-se a 
registrar o ajuizamento no sistema do CONTRATANTE , denominado Gerenciador de Processos 
BBJUR, em conformidade com a orientação que lhe for repassada. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Após o ajuizamento, eventual proposta de composição, que implique em 
redução ou parcelamento do crédito, deverá ser submetida pela CONTRATADA  ao CONTRATANTE  
com a informação sobre a situação do bem vinculado e de outros alcançáveis e seus respectivos 
valores, estágio atual do processo e estimativa de prazo para o seu encerramento. 

Parágrafo único - Na hipótese de pagamento parcelado da dívida, o acordo deverá ser formalizado 
por petição nos autos, com o registro das condições avençadas, cuja peça e respectivo despacho 
homologatório deverão ser incluídos no arquivo digitalizado. 

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA , no caso de o devedor manifestar interesse em quitar a 
divida após o ajuizamento, deverá emitir o boleto na forma prevista alínea “b da Cláusula Terceira, 
incluindo neste o valor das custas processuais. 

Parágrafo único —Na hipótese de não inclusão no boleto de valores referentes a custas processuais, 
a CONTRATADA  arcará com o seu pagamento ao CONTRATANTE , que poderá ser deduzido de 
seus créditos junto a este. 

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA  deverá buscar negociação com a parte adversa, em qualquer 
fase processual, nas ações em que o CONTRATANTE  figure como réu, a fim do concretizar acordos 
com base em prévia autorização e parâmetros expressos, definidos pelo CONTRATANTE . 

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA  obriga-se a manter o acompanhamento dos processos ate o 
exaurimento da segunda instância, inclusive nas ações correlatas as relativas a cobrança, mesmo 
após a venda de bem apreendido, quando isto se fizer necessário. 

Parágrafo único - Nos casos em que houver saldo devedor remanescente, a CONTRATADA  deverá, 
após o encerramento do processo, devolver o respectivo titulo de crédito ao CONTRATANTE . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA  obriga-se a entregar a um leiloeiro, a ser 
designado pelo CONTRATANTE , os bens apreendidos ou recuperados, imediatamente após a 
consolidação da posse, sendo expressamente proibida a sua comercialização pela CONTRATADA . 

Parágrafo primeiro  - Nos casos de alienação fiduciária, a CONTRATADA  obriga-se a entregar, ainda, 
o certificado de registro de propriedade do veículo em nome do CONTRATANTE  ou suas subsidiárias, 
no prazo do 10 (dez) dias, contados da respectiva expedição, que deverá ser providenciada de 
imediato após decorrido o prazo do 5 (cinco) dias previsto no § 1° do artigo 3° do Decreto-Lei n° 
911/69. 

Parágrafo segundo —Nos casos do arrendamento mercantil, a CONTRATADA  deverá entregar cópia 
da sentença, no prazo do 10 (dez) dias, contado do trânsito em julgado; e nos demais casos, cópia da 
autorização judicial para a venda do bem, em igual prazo, contado a partir da respectiva decisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Após a interposição dos recursos excepcionais pela 
CONTRATADA , o acompanhamento nos tribunais superiores ficará sob responsabilidade do 
CONTRATANTE , facultado a este, ainda, a seu critério, avocar a condução de processos em 
qualquer grau do jurisdição, mediante prévia e escrita comunicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA , quando da distribuição de causas ou quando 
de seu ingresso nos autos de cada ação, processo ou procedimento, obriga-se, no que couber, a: 

a) conferir e analisar a regularidade e exatidão dos documentos recebidos, inclusive quanto aos 
valores e planilhas entregues e elaborar as peças técnicas relativas à propositura, contestação, 
impugnação, apelação, dentre outras, inclusive recursos e todos os demais atos processuais 
necessários, fornecendo ao CONTRATANTE cópia das respectivas peças devidamente 
protocolizadas, preferencialmente por meio eletrônico, e originais de comprovantes do todas as 
despesas processuais e custas realizadas; 

b) comunicar imediatamente em juízo eventual alteração de seu endereço profissional, de forma a 
receber toda a qualquer comunicação ou notificação judicial, sob pena de responder pelas 
consequências do perda do prazo e demais prejuízos processuais; 
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c) não substituir ou liberar gravames ou garantias do qualquer natureza sobre bens vinculados ao 
crédito, sem autorização prévia e por escrito do CONTRATANTE ; 

d) protocolizar todos os ofícios e ou respostas às solicitações na esfera extrajudicial, das causas que 
lhe forem distribuídas, inclusive os referentes a órgãos ou entidades públicas, no interesse do casos 
sob sua condução, independentemente do qualquer ressarcimento e ou pagamento por parte do 
CONTRATANTE ; 

e) comunicar e encaminhar à dependência interessada do CONTRATANTE , em tempo hábil e por 
escrito, qualquer ordem judicial que lhe determine uma obrigação - principalmente nos casos de 
concessão do tutela antecipada e medida liminar - acompanhada da necessária interpretação em 
linguagem clara a objetiva da ordem a ser cumprida, inclusive indicando prazo e a forma para seu 
atendimento, evitando que o Banco incorra em eventual sanção prevista na ordem ou decisão, e sem 
prejuízo das medidas processuais cabíveis; 

f) comunicar por escrito à dependência do CONTRATANTE , interessada no processo, 
tempestivamente e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, sempre que possível e, sendo 
inferior a esse prazo, imediatamente, a designação de audiências, perícias, hastas públicas e outros 
atos processuais que demandem o comparecimento de prepostos, testemunhas, assistentes técnicos 
ou a adoção de outros procedimentos a cargo do CONTRATANTE ; 

g) encaminhar, a quem o CONTRATANTE  indicar, os editais para publicação, após certificar-se de 
que estão aptos ao fim a que se destinam, com antecedência necessária à realização do ato, sob 
pena do arcar com as despesas decorrentes de sua eventual repetição, caso esse não possa ser 
aproveitado; 

h) adotar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para a baixa das restrições no 
menor tempo possível, para a fim do viabilizar a alienação dos referidos bens; 

i) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE  o resultado final ou o encerramento de ação judicial 
sob sua responsabilidade, interpretando a decisão judicial, inclusive sobre a sucumbência arbitrada; 

j) comunicar ao CONTRATANTE , por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias após a intimação, a 
ocorrência de sentença condenatória e de decisão administrativa proferida em seu desfavor, 
realizando sua imediata digitalização e anexação no gerenciador do processos, sem prejuízo do 
cumprimento da obrigação de interpor o respectivo recurso no prazo legal; 

k) solicitar, de forma fundamentada e com antecedência mínima de 4 (quatro) dias Úteis do 
vencimento do prazo, a autorização do CONTRATANTE  para se abster de interpor recursos, ou 
qualquer medida judicial cabível, não podendo a ausência de resposta formal do CONTRATANTE  ser 
interpretada com autorização tácita para a dispensa; 

l) nas sentenças em que o CONTRATANTE  ou suas subsidiárias tenham sido condenados ao 
pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, em qualquer instância, independentemente 
de intimação judicial, encaminhar, no prazo máximo de 2 (dois) dias após a publicação do julgado, 
quer sejam provisórios ou definitivos, os respectivos parâmetros para cálculos e orientações a 
dependência interessada do CONTRATANTE , a fim de permitir o cumprimento da sentença na forma 
da lei, nesse caso fazendo a imediata digitalização e anexação das peças processuais pertinentes no 
gerenciador de processos; 

m) monitorar e informar ao CONTRATANTE qualquer autorização judicial de levantamento de valores, 
imediatamente apôs sua expedição, inclusive fornecendo cópia do respectivo documento e dos 
últimos cálculos que deram ensejo aos valores a serem levantados, para fins de conciliação contábil e 
controle; 

n) informar ao CONTRATANTE , por meio eletrônico ou outro modo inequívoco, imediatamente após 
a remessa dos autos aos Tribunais Superiores, que as principais peças do processo, tais como: inicial, 
cópias dos documentos, mandado e certidão de citação, contestação, réplica, certidão de intimação, 
auto de penhora e depósito, atas de audiência, memoriais, decisões, sentença, razões, contrarrazões, 
minutas e contraminutas de recursos interpostos e outras necessárias à compreensão da demanda, 
encontram-se digitalizadas e anexadas no gerenciador de processos, de modo a viabilizar o 
acompanhamento dos respectivos recursos excepcionais; 
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o) no momento do recebimento de causas que já se encontrem em andamento ou advindas de outro 
patrono, juntar imediatamente o instrumento de mandato e encaminhar ao CONTRATANTE , no prazo 
máximo do 30 (trinta) dias, o relatório do caso, preferencialmente em meio eletrônico, com as 
principais ocorrências processuais, inclusive a existência de bens penhorados e decisões proferidas. 

 

III - DAS OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes do 
acompanhamento das causas que lhe forem distribuídas, incumbe a CONTRATADA : 

a) verificar, diariamente, na(s) dependência(s) indicada(s) previamente pelo CONTRATANTE , a 
existência de documentos para sua retirada, independentemente de qualquer aviso ou comunicação; 

b) seguir as diretrizes técnicas do Serviço Jurídico do CONTRATANTE , obrigando-se a adotar a tese 
por ele recomendada; 

c) disponibilizar profissional(is) para, periodicamente, tomar(em) conhecimento das estratégias 
jurídicas e teses do interesse do CONTRATANTE , em data e local a serem por este designados; 

d) manter o CONTRATANTE  informado do trâmite dos processos sob seu patrocínio, por meio de 
registro dos andamentos no gerenciador de processos do CONTRATANTE , cujo acesso ser-lhe-á 
concedido após a assinatura deste Instrumento, de acordo com os parâmetros e a sistemática que lhe 
forem indicadas pelo CONTRATANTE , bem como a prestar informações adicionais, quando 
solicitadas, observando a CONTRATADA , ainda, o seguinte: 

d.1) o registro dos ajuizamentos deverá ser feito no gerenciador do processos do 
CONTRATANTE  no prazo máximo de ate 2 (dois) dias Úteis após a protocolização da inicial; 

d.2) o registro no gerenciador de processos do CONTRATANTE  dos dados, andamentos, 
peças dos processos e dos procedimentos sob sua condução deverá ser efetuado em até 2 
(dois) dias Úteis após a realização do ato; 

d.3) concomitantemente aos registros mencionados na Cláusula Décima Quarta, itens d.1 e d.2, 
a CONTRATADA  devera anexar no gerenciador de processos do CONTRATANTE  as 
respectivas peças protocolizadas e digitalizadas; 

d.4) as peças digitalizadas deverão ser mantidas em arquivo de segurança em meio eletrônico 
e estar sempre disponível ao CONTRATANTE , devendo ser a este entregues os arquivos e 
documentos nas hipóteses de término da vigência ou rescisão deste Contrato, bem como 
quando solicitado pelo CONTRATANTE , no prazo máximo de 5 (cinco) dias Úteis; 

d.5) a inobservância das disposições contidas na Cláusula Décima Quarta, item d e 
respectivos desdobramentos acarretará a suspensão dos pagamentos que lhe forem devidos, 
os quais somente serão liberados após a devida regularização, pela CONTRATADA , sem 
prejuízo da aplicação do disposto na Cláusula Trigésima deste Contrato, em caso de 
regularização pelo CONTRATANTE ; 

e) prestar contas ao CONTRATANTE sempre que solicitado e necessariamente até 15 (quinze) dias 
antes do término da vigência deste Contrato; 

f) observar as disposições legais relativas à segurança e ao sigilo bancários, à prevenção e ao 
combate às atividades relacionadas aos crimes previstos na Lei n° 9.613, de 03.03.1998, e 
Resolução BACEN n° 2.554, de 24.09.1998, bem como m anter confidencialidade de todas as 
informações, dados a documentos, relativos a este Contrato e aos quais a CONTRATADA teve 
acesso em razão da prestação do serviço ora contratado, sob pena de rescisão contratual, sem 
prejuízo da responsabilização civil e criminal cabíveis, respondendo, ainda, solidariamente, por ações 
e omissões de seus advogados-sócios, advogados-empregados, advogados-associados, estagiários, 
prepostos a demais empregados; 

g) manter as condições de habilitação a qualificação exigidas nos subitens 5.2.4, 6.2.6 e 7.2, todos do 
Edital 2011/7421-0130 SL,  inclusive dos advogados indicados para prestar serviços, fornecendo, 



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

BANCO DO BRASIL S.A. - CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA SÃO PAULO (SP) 
   Credenciamento para Cobrança Judicial e Extrajudicial - cobrança de créditos que possuam veículos 

automotores vinculados em garantia.  
Edital de Credenciamento 2011/7421/0130 SL .                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , os documentos e certidões comprobatórios daquelas 
condições, sob pena de rescisão deste Contrato; 

h) fazer a imediata comunicação ao CONTRATANTE  do eventual alteração na composição societária 
da CONTRATADA , no quadro de advogados-empregados, de associados indicados para a prestação 
de serviços, comprovando a manutenção do atendimento aos requisitos específicos do subitem 5.2.4 
o ausência dos impedimentos previstos no subitem 5.2.6 e 7.2 todos do Edital 2011/............ pelos 
novos integrantes; 

i) informar ao CONTRATANTE , sob sua integral responsabilidade, seu endereço do correio eletrônico 
(e-mail), assumindo ainda a obrigação de, diariamente, acessar, confirmar o recebimento e verificar a 
conteúdo do todas as mensagens que lhe forem enviadas pelo CONTRATANTE . Deverá, ainda, 
manter atualizado, junta ao CONTRATANTE , o seu endereço profissional; 

j) assumir, na condição de depositária, inteira responsabilidade pela guarda e conservação de 
qualquer documento que lhe for repassado pelo CONTRATANTE , obrigando-se a restituir asses 
documentos assim que solicitado ou nas hipóteses do término da vigência ou rescisão deste Contrato, 
respondendo por eventual extravio, perda, perecimento ou quaisquer outros fatores que os tornem 
irrecuperáveis; 

k) fornecer ao CONTRATANTE , sempre que solicitado, cópia dos comprovantes de recolhimento de 
tributos que tiver providenciado, relacionados com a prestação do serviços objeto deste Contrato; 

l) gravar todos os contatos telefônicos realizados com os clientes do CONTRATANTE , mantendo-os 
guardados em meio magnético por, no mínimo, 5 (cinco) anos; 

m) guardar, fisicamente ou em meio magnético, todos as documentos do CONTRATANTE  que 
serviram de base para a efetivação do acordo com o cliente, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a 
contar da referida efetivação; 

n) fornecer, no prazo máximo do 2 (dois) dias úteis, informações, gravações ou documentos de que 
tratam as alíneas “l” e “m” desta cláusula. 

 

IV — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - São obrigações do CONTRATANTE : 

a) proceder a distribuição de causas a CONTRATADA , observada a conveniência e oportunidade, 
adstrita ao prazo de vigência do credenciamento e demais critérios definidos no Edital 2011/7421-
0130 SL e Anexos; 

b) repassar a CONTRATADA  as documentos necessários ao ajuizamento do ações e ou 
apresentação de defesas; 

c) fornecer a CONTRATADA  subsídios necessários ao desenvolvimento dos serviços objeto deste 
Contrato, sempre que solicitados com antecedência; 

d) efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas neste Contrato; 

e) efetivar a recolhimento das custas e despesas judiciais apresentadas pela CONTRATADA , bem 
como ressarci-la em caso de pagamento com recursos próprios. 

 

V - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA - O CONTRATANTE  apurará a desempenho obtido pela CONTRATADA  
na fase pré-processual, a cada período de doze meses (ano civil), ou em outro período, a critério do 
CONTRATANTE . Essa avaliação se baseará no contido nos parágrafos abaixo e, desde já, fica 
expressamente aceita pela CONTRATADA . 

Parágrafo primeiro - A avaliação de desempenho considerará as valores efetivamente recebidos dos 
clientes, relativos ao volume médio do saldo devedor das operações repassadas para cobrança à 
CONTRATADA  no período e será feita em relação a meta global do período (meta de manutenção), 
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definida pelo CONTRATANTE  para cada UF. A meta global do período (meta de manutenção) de 
cada UF resultará da média aritmética das metas definidas pelo CONTRATANTE no início do cada 
semestre civil do ano sob avaliação. A avaliação de desempenho em cada UF será apurada conforme 
abaixo: 

 
Média dos desempenhos mensais no ano civil 

Desempenho da Contratada no ano civil = ------------------------------------------------------------------- 
Meta Global do período (mela de manutenção) 

 

Parágrafo segundo - Caso, ao final do período sob avaliação, o desempenho da CONTRATADA  
resulte insatisfatório em mais de 1/3 (um terço) das Unidades da Federação em que tenha recebido 
serviços na forma dos itens 7.11 e 7.12 do Edital de Credenciamento 2011/7421-0130 SL, em razão 
do seus resultados não atingirem a meta de manutenção do período ou, caso o desempenho da 
CONTRATADA  em uma determinada UF resulte insatisfatório por dois períodos consecutivos sob 
avaliação, o contrato não será prorrogado. 

Parágrafo terceiro — Quando o início da prestação dos serviços pela CONTRATADA  não coincidir 
com o início do ano civil, sua avaliação será efetuada desde o inicio da prestação dos serviços até 31 
do dezembro do mesmo ano. 

Parágrafo quarto - As metas semestrais serão informadas a CONTRATADA  no início de sua vigência. 

 

VI - DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Para a execução dos serviços aqui pactuados, o CONTRATANTE 
fornecerá as sociedades de advogados credenciadas, por meio de acesso a seu ambiente 
tecnológico ou mediante relatório por meio magnético as informações referentes as operações 
encaminhadas para cobrança. 

Parágrafo primeiro — Nos primeiros três meses da prestação de serviços, a distribuição de operações 
de crédito para cobrança, as sociedades contratadas, será feita de modo isonômico, ou seja, todas as 
sociedades contratadas receberão lotes semelhantes em número de operações. 

Parágrafo segundo - Decorrido esse período, a distribuição das operações à CONTRATADA  para 
cobrança na fase pré-processual, nos próximos períodos de três meses, será baseada no 
desempenho médio mensal apresentado (valores efetivamente recebidos dos clientes em relação ao 
volume médio do saldo devedor das operações repassadas para cobrança) pela sociedade no último 
trimestre, por UF, em relação as demais sociedades, apurado conforme fórmula a seguir: 

 
Desempenho médio mensal da CONTRATADA no trimestre anterior 

% participação na distribuição = ------------------------------------------------------------------------------------------- 
no trimestre subseqüente Desempenhos médios mensais das sociedades no trimestre anterior 
 

Parágrafo terceiro — A participação percentual de que trata o parágrafo anterior será aplicada até o 
5º dia útil do trimestre subseqüente. 

Parágrafo quarto - Ocorrendo a contratação de uma ou mais sociedades, as operações não ajuizadas 
pelas sociedades já contratadas serão retomadas e redistribuídas, inicialmente, entre todas as 
sociedades de advogados (novas e remanescentes) de forma equânime. Nos períodos subseqüentes, 
as distribuições obedecerão aos critérios estabelecidos no parágrafo segundo desta Cláusula. 

 

V — DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO S HONORARIOS DE 
SUCUMBÊNCIA 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA  será remunerada de acordo com as disposições do 
Anexo III do Edital 2011/7421-0130 SL - Regras do Remuneração, que faz parte integrante deste 
Contrato, observados os seguintes parâmetros, critérios e condições: 

a) a remuneração ajustada neste Contrato tem como objetivo a retribuição pelos serviços prestados 
pela CONTRATADA . Os custos diretos e indiretos realizados pela CONTRATADA  para a execução 
dos serviços, tais como os decorrentes de remunerações a seus profissionais, mão-de-obra, materiais 
de uso e consumo necessários, despesas com cópias reprográficas, transporte, alimentação e 
quaisquer outros custos ou encargos relacionados com o objeto deste Contrato, não serão do 
responsabilidade do CONTRATANTE , motivo pelo qual não caberá àquela nenhum valor adicional a 
esse respeito, exceto o pagamento das despesas judiciais, custas e outros previstos expressamente 
nas Cláusulas Décima Nona e Vigésima deste Instrumento; 

b) o saldo devedor da operação de crédito em cobrança judicial não será base do cálculo para a 
remuneração da CONTRATADA , devendo prevalecer os percentuais e base de cálculo estabelecidos 
nas Tabelas e demais itens constantes das Regras de Remuneração (Anexo III do Edital 2011/7421-
0130 SL): 

c) em razão do acompanhamento dos recursos excepcionais nos tribunais superiores pelos 
advogados-empregados do Banco do Brasil S.A., estes, representados pela Associação dos 
Advogados do Banco do Brasil (ASABB), farão jus a 10% (dez por cento) dos honorários de 
sucumbência devidos à CONTRATADA ; 

d) a CONTRATADA  obriga-se a efetuar os repasses de honorários decorrentes de sucumbência 
devidos a outros patrocinadores do processo, na forma da Lei 8.906/1994, inclusive aos advogados-
empregados do CONTRATANTE , representados pela ASABB, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
contados da data do recebimento diretamente da parte adversa ou de seu levantamento judicial, 
mediante crédito, no caso da ASABB, na conta-corrente n° 404.770-2, mantida na Agência 0452-9, do 
Banco do Brasil S.A., encaminhando cópia do recibo de depósito a dependência interessada; 

e) a CONTRATADA  não fará jus a qualquer remuneração em caso de recebimento parcial ou integral 
do valor em cobrança, decorrente das obrigações honradas por fundos garantidores constituídos com 
recursos públicos (a exemplo do FUNPROGER, FAT, FAMPE) e entidades convenentes (a exemplo 
do SEBRAE), ou indenização por seguro de operação do crédito ou cobertura pelo PROAGRO, até o 
limite do valor honrado ou indenizado pelos entes garantidores. Após a honra da garantia, a 
CONTRATADA , a critério do CONTRATANTE , patrocinará os interesses do convenente que se sub-
rogou no crédito, permanecendo inalteradas as cláusulas contratuais; 

f) eventuais pagamentos indevidos de remuneração ensejarão ao CONTRATANTE  promover o 
estorno do respectivo crédito ou, não sendo este possível, fica o CONTRATANTE  desde já 
autorizado pela CONTRATADA a compensar tais valores com outros créditos futuros da mesma 
natureza; 

 

VI — DO PAGAMENTO E DO RESSARCIMENTO DE CUSTAS, DES PESAS JUDICIAIS E OUTRAS 
DESPESAS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As custas e despesas processuais, nestas incluídas custas iniciais e 
finais, diligências de oficiais de justiça, editais, honorários periciais e despesas com assistentes 
técnicos etc., deverão ser encaminhadas à dependência indicada pelo CONTRATANTE  para prévia 
autorização e fornecimento de recursos para fazer frente a despesa, ficando o recolhimento a cargo 
da CONTRATADA , observado ainda que: 

a) a CONTRATADA , obedecida a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, solicitará 
diretamente a dependência interessada os recursos necessários ao ajuizamento da ação; 

b) caso a CONTRATADA  realize tais despesas, os valores despendidos serão ressarcidos mediante 
crédito em conta corrente de sua titularidade, pelo valor das respectivas guias originais, devidamente 
quitadas, em ate 10 (dez) dias úteis após sua apresentação, desde que estejam de acordo com o 
regimento de custas da localidade em que ocorreu o recolhimento; 
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c) o CONTRATANTE  ressarcirá os gastos comprovadamente efetuados com a extração de cópias 
dos processos de interesse do CONTRATANTE , quando por este prévia e expressamente solicitadas 
e autorizadas, bem como das peças necessárias para a formação de instrumentos de agravo, cartas 
precatórias, medidas cautelares, mandados de segurança e cartas de sentença, assegurada a 
preferência na transmissão das versões digitalizadas das peças e documentos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - a CONTRATANTE  ressarcirá, ainda, à CONTRATADA  as despesas para 
localização de veículos, desde que realizada por terceiros que não façam parte do quadro de 
empregados da CONTRATADA  a sempre após prévia consulta e autorização por parte do 
CONTRATANTE . 

 

VII - DA CESSAO DOS CRÉDITOS OBJETO DE COBRANÇA JUD ICIAL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Em caso de cessão dos créditos objeto de cobrança judicial sob 
patrocínio da CONTRATADA , Os direitos e obrigações do CONTRATANTE , decorrentes deste 
Contrato, relativamente aos créditos cedidos, poderão ser transferidos ao terceiro cessionário, 
permanecendo inalterados os direitos e obrigações da CONTRATADA decorrentes deste Contrato, 
ficando-Ihe assegurado o pagamento, pelo CONTRATANTE , da remuneração prevista para a fase 
processual até então implementada, observando-se, ainda, o seguinte: 

a) caso seja admitida a substituição da parte no processo pelo terceiro cessionário, o 
CONTRATANTE  será excluído da relação processual; 

b) se não for admitida a substituição, a CONTRATADA  poderá continuar representando o 
CONTRATANTE , mantidas as demais condições contratuais; 

 

VIII— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As comunicações relativas a este Contrato serão consideradas 
regularmente feitas quando entregues e enviadas ao endereço da CONTRATADA , constante do 
preâmbulo, por carta protocolada ou telegrama, e também por fac-simile, e-mail ou outro meio 
eletrônico. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Qualquer mudança de endereço físico e ou eletrônico de uma 
das partes contratantes deverá ser imediatamente comunicada a outra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - As reuniões realizadas entre representantes credenciadas dos 
Contratantes, bem como as ocorrências que possam ter implicações neste Contrato, serão 
registradas por escrito em forma de ata, assinada pelos referidos representantes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A CONTRATADA  compromete-se a autorizar, a qualquer tempo, o 
acesso do CONTRATANTE  às dependências da CONTRATADA , objetivando o cumprimento do 
disposto no artigo 58, inciso III, da Lei n° 8.666/ 1993, para verificações relativas a prestação dos 
serviços objeto deste Contrato, possibilitando a realização de vistorias, inclusive em bancos do dados 
eletrônicos referentes aos casos objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Será outorgado mandato com os poderes da cláusula ad judicia aos 
sócios da CONTRATADA  indicados para prestação do serviço, com a faculdade do efetuarem o 
substabelecimento com reserva tão-somente aos advogados indicados e ratificados pelo 
CONTRATANTE  para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, bem como a estagiários de 
direito, estes a critério e sob responsabilidade da CONTRATADA , observados os limites a este titulo 
constantes da Lei 8.906/1994. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - As normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e qualquer 
outra legislação trabalhista não se aplicam à prestação dos serviços objeto deste Contrato, uma vez 
que não existirá relação de trabalho entre o BANCO ou suas subsidiárias com quaisquer dos 
profissionais que venham a prestar serviços em nome do CONTRATANTE . 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - As obrigações de natureza tributária, previdenciária, trabalhista, 
acidentária e civil em relação a quaisquer dos profissionais que venham a prestar serviços à 
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CONTRATADA  ou decorrente dos serviços que venham a. ser contratados são de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA , sem nenhuma espécie de responsabilidade subsidiária e ou 
solidária do CONTRATANTE . 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A propositura de ação de qualquer natureza por qualquer profissional, 
sócio, empregado ou estagiário da CONTRATADA , inclusive seus advogados-associados e 
conveniados, na qual o CONTRATANTE  seja citado na condição de réu, reclamado ou litisconsorte, 
autoriza a retenção do créditos oriundos da prestação do serviço que tiver sido contratado, até o valor 
estimado da condenação, assegurado o contraditório em procedimento especifico. 

 

IX - DAS RESPONSABILIDADES E DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Em caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, erro ou demora na 
execução, bem como qualquer outra forma do inadimplemento contratual, sujeitar-se-á a 
CONTRATADA , garantida a prévia defesa, cumulativamente e segundo a natureza e a gravidade da 
falta, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1 993. 

CLÁUSULA TRIGÉSMIA PRIMEIRA - E expressamente vedado a CONTRATADA , sob pena do 
rescisão contratual e aplicação das penalidades legais e convencionais, sem prejuízo da 
responsabilização por perdas e danos: 

a) levantar ou receber, diretamente, valores referentes aos processos por ela conduzidos, inclusive os 
decorrentes de arrematação do bem; excepcionalmente, o CONTRATANTE  poderá autorizar, por 
escrito, o levantamento de valores pela própria CONTRATADA , obrigando-se esta a entregar o 
montante integral ao CONTRATANTE  no prazo máximo de 2 (dois) dias Úteis, quando o valor 
levantado não puder ser imediatamente transferido para conta corrente indicada; 

b) emitir duplicatas ou sacar letras de câmbio contra o CONTRATANTE  ao amparo ou em 
decorrência deste Contrato; 

c) ceder, total ou parcialmente, direitos e obrigações decorrentes deste Contrato; 

d) utilizar-se da condição de prestador de serviços ao CONTRATANTE e o uso das marcas do Banco 
do Brasil S.A. ou de suas subsidiárias na divulgação das atividades da CONTRATADA  e dos 
advogados por ela indicados, bem como manifestar-se a órgãos de imprensa, em nome do 
CONTRATANTE  ou suas subsidiárias sobre quaisquer assuntos relativos as suas atividades ou aos 
processos patrocinados; 

e) utilizar e fornecer, por si ou por seus advogados-sócios, advogados-empregados, advogados-
associados, estagiários, prepostos e demais empregados, quaisquer dados, informações ou 
documentos do CONTRATANTE , cujo acesso foi possível a CONTRATADA  em razão deste Contrato, 
para favorecimento de terceiros e de interesses estranhos ao objeto da prestação de serviços ora 
contratada, sob pena de responsabilização civil e criminal, além das cominações legais aplicáveis e 
das demais penalidades previstas neste Contrato; 

f) concorrer com o crédito do CONTRATANTE , objeto do mandato outorgado ou, de qualquer forma, 
limitar ou obstar o recebimento desse crédito, em decorrência da cobrança de seus honorários de 
sucumbência. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Se a CONTRATADA , por qualquer um de seus profissionais 
(sócios, advogados-empregados, estagiários, prepostos e demais empregados) e também por seus 
advogados-associados, agir com dolo ou culpa e causar prejuízo de ordem econômica ou moral ao 
CONTRATANTE , deverá reparar integralmente o dano causado, sem prejuízo da rescisão deste 
Contrato e da aplicação das demais penalidades legais e contratuais cabíveis. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Responderá, ainda, a CONTRATADA , em caso de desídia, 
incúria ou inércia de seus advogados na condução dos processos que lhe forem confiados, tais como: 
perda de prazos, má formação de instrumento de agravo, revelia, atecnia, não ajuizamento, 
ajuizamento intempestivo, não comparecimento a audiências, deserção, confissão, descumprimento 
de cláusulas contratuais, infração a normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 
do Código de Defesa do Consumidor Bancário (Resolução BACEN 2.878, de 26.7.2001) ou adoção 



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

BANCO DO BRASIL S.A. - CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA SÃO PAULO (SP) 
   Credenciamento para Cobrança Judicial e Extrajudicial - cobrança de créditos que possuam veículos 

automotores vinculados em garantia.  
Edital de Credenciamento 2011/7421/0130 SL .                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
de procedimento incompatível com o Estatuto da Advocacia e Código de Ética e Disciplina dos 
Advogados. Em tais hipóteses, poderá o CONTRATANTE  rescindir este Contrato, 
independentemente de notificação, hipótese na qual a CONTRATADA  não fará jus a remuneração de 
que trata o Anexo III do Editai (Regras de Remuneração), sem prejuízo da responsabilização civil e 
penal e demais cominações legais e convencionais. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Nas hipóteses previstas neste Contrato, na ocorrência de 
prejuízos decorrentes de má atuação ou atuação irregular e no caso de rescisão motivada por 
infração contratual ou legal da CONTRATADA , esta fica obrigada a indenizar o CONTRATANTE, que 
poderá promover a compensação entre o valor dos prejuízos que lhe forem causados pela 
CONTRATADA  e o de remunerações a esta eventualmente devidas, ficando o CONTRATANTE , 
desde logo, autorizado a reter quantias porventura existentes a crédito da CONTRATADA , até o 
limite dos prejuízos causados e dos danos sofridos. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Em caso de rescisão deste Contrato, motivada por infração 
contratual ou legal, sujeitar-se-á também, a CONTRATADA , ao pagamento de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor das perdas e danos a que der causa. 

 

X – DA EXTINÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Fica facultado às partes, o direito de, a qualquer tempo, rescindir 
este Contrato, mediante aviso da parte interessada a outra, do forma expressa e com antecedência 
mínima do 15 (quinze) dias, sem que caiba a outra parte, direito a qualquer multa ou indenização de 
qualquer espécie. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - A rescisão deste Contrato, por qualquer hipótese, ou sua extinção 
em razão do atingimento de seu termo final importará na revogação automática do mandato 
outorgado ao(s) representantes(s) legal(is) da CONTRATADA  e não gerará, em nenhuma hipótese, 
em favor desta, direito à percepção de quaisquer outras verbas, seja a que título for, além das já 
recebidas por conta deste Contrato, renunciando a CONTRATADA expressamente a percepção de 
honorários sucumbências e convencionais. 

Parágrafo único — Em qualquer dos casos desta cláusula, a CONTRATADA  devolverá o patrocínio 
das ações que lhe tenham sido confiadas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - Em qualquer caso de extinção do Contrato, a CONTRATADA  fará 
a prestação de contas dos processos sob seu patrocínio, entregando ao CONTRATANTE  os arquivos 
digitalizados dos processos sob sua condução. bem como cópias das petições de renúncia ao 
mandato devidamente protocolizadas. 

Parágrafo único — A prestação de contas consistirá na atualização dos andamentos de todos os 
processos sob seu patrocínio e o fornecimento de planilha contendo os prazos em curso e outros 
ainda não cumpridos, publicados até o último dia de vigência do Contrato. 

 

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA VIGÊNCIA  - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua celebração, prorrogável, a exclusivo interesse do BANCO, ate o limite de 60 
(sessenta) meses, observado o disposto na Cláusula Décima Sexta deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES  - Quaisquer alterações dos direitos e 
obrigações ora pactuados, observados os limites legais, serão formalizadas por melo de termo-aditivo, 
sendo que meras disposições complementares de natureza operacional, que não alterem nem criem 
novos direitos e obrigações para as partes, serão pactuadas por meio de acordos epistolares, os 
quais também passarão a integrar este Contrato para todos os fins e efeitos do direito. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO - Elegem as partes o Foro da Comarca de 
São Paulo, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e identificadas. 

 

______________ de _______ de 2011. 

 

___________________________________________ 

Banco do Brasil S.A. - Contratante 

 

___________________________________________ 

.................................... - Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 
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ANEXO III DO EDITAL N° 2011/7421-0130 SL 

 

REGRAS DE REMUNERAÇÃO 

1 - Na hipótese do recebimento do débito pela via amigável, o CONTRATANTE não é responsável 
por qualquer pagamento a CONTRATADA, que será remunerada exclusivamente por honorários 
cobrados do devedor, ate 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente recebido pelo 
CONTRATANTE. Os honorários serão creditados na conta corrente da CONTRATADA 
imediatamente após a quitação do boleto pelo devedor. 

1.1 - Se o devedor optar pela devolução do bom, antes do ajuizamento e desde que prejudicado o 
recebimento dos honorários diretamente do devedor, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA 
honorários em valor equivalente a 7% do valor auferido na venda do bem ou do valor da divida, o que 
for menor. O pagamento será efetuado em ate 10 (dez) dias após a venda do bom, mediante a 
apresentação do respectivo recibo. 

2 - Após ajuizada a ação, ocorrendo a recuperação de credito, e desde que prejudicado o 
recebimento do honorários diretamente da parte adversa, O CONTRATANTE efetuará o pagamento 
de honorários à CONTRATADA, calculada com base no valor efetivamente recuperado e do acordo 
com os critérios constantes da tabela abaixo: 

TABELA DE HONORÁRIOS 

Prazo para a Recuperação do Crédito (contado 
da data de distribuição do feito) 

Percentual aplicável sobre o valor recuperado 

Até 60 dias 10% 

De 61 a 90 dias 9% 

De 91 a 120 dias 8% 

Acima de 120 dias 7% 

2.1 - A definição do percentual a ser aplicado para o pagamento de honorários deverá considerar o 
prazo decorrido entre a data da distribuição do feito (protocolo da petição inicial) e a data da 
recuperação do crédito, incidindo sobre o valor efetivamente recuperado. 

2.2 - Para a incidência do pagamento de honorários, consideram como recuperação de crédito as 
seguintes ocorrências: reintegração na posse de bem objeto do arrendamento mercantil, 
consolidação da propriedade em caso de alienação fiduciária e renegociações para liquidação à vista 
ou a prazo, com ou sem abatimento negocial. 

2.3 - Nos casos em que ocorrer a reintegração de posse e ou a apreensão de bens por determinação 
judicial, ou a devolução pelo devedor no decorrer do processo, os honorários serão calculados sobre 
o valor auferido na venda do bem, ou sobre o valor da dívida, o que for menor, aplicando-se os 
percentuais constantes da tabela descrita no caput deste item. O pagamento será efetuado em até 10 
(dez) dias após a venda do bem, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal. 

2.4 - Na hipótese de renegociações para pagamento parcelado do crédito, os honorários de que trata 
o item 2 serão devidos somente sobre o valor da primeira parcela paga (entrada). 

2.5 - A CONTRATADA fará jus, ainda, ao pagamento de honorários, de acordo com a regra do caput 
deste item, exigível após o recebimento do crédito pelo CONTRATANTE quando, por força de 
disposição legal, ou em virtude de decisão judicial, for concedida ao devedor a faculdade de 
satisfação da obrigação sem arbitramento dos honorários de sucumbência. 

3 - Poderá o CONTRATANTE realizar acordo ou transação sem a participação da CONTRATATADA, 
hipótese em que exigirá, juntamente com seu crédito, os honorários devidos à CONTRATADA, o que 
é por esta aceito na forma e percentuais do item 2. 
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4 - Nas ações em que haja patrocínio por mais do uma sociedade ou por advogados 
empregados do CONTRATANTE, os honorários contratados (item 2) e eventuais honorários 
sucumbências serão rateados na forma adiante: 

a) 1/3 (um terço) dos honorários contratados (item 2) para a sociedade do advogados substituída e 
2/3 (dois terços) para a sucessora, se na ocasião da substituição ainda não houver ocorrido qualquer 
dos eventos previstos no item 2.3; 

b) 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais para as advogados empregados do Banco, 
quando houver tramitação de processos pelos Tribunais Superiores; 

c) após o pagamento dos honorários contratuais em razão dos eventos do subitem 2.3, eventuais 
honorários sucumbenciais caberão exclusivamente a sociedade sucessora, em razão de renúncia da 
sociedade substituída a estes honorários. 

5 - A CONTRATADA obriga-se a efetuar os repasses de honorários devidos a outros patrocinadores 
do processo, inclusive aos advogados do CONTRATANTE, na hipótese do recebé-los diretamente da 
parte adversa. 

6 - Na ocorrência das situações adiante, não será devido o pagamento de honorários a 
CONTRATADA: 

a) devolução de documentos referentes a créditos não ajuizados, por qualquer razão que não seja a 
recebimento, total ou parcial; 

b) acordo ou transação com finalidade de extinção de ações judiciais, sem que resulte recebimento 
de créditos pelo CONTRATANTE; 

c) frustração da cobrança por inexistência de bens, perecimento, desconhecimento da localização, 
impossibilidade de alcance judicial ou inviabilidade econômica da reintegração na posse ou 
consolidação da propriedade de bens vinculados às respectivas operações. 

7 - Na hipótese de condução de ações vinculadas às ações que visem a recuperação de créditos, 
independentemente da posição ocupada no processo pelo Banco do Brasil S.A. e ou suas 
subsidiárias, a CONTRATANTE creditará à CONTRATADA, a título de pagamento de honorários 
advocatícios, os valores adiante: 

TABELA DE HONORÁRIOS – AÇÕES VINCULADAS 

FASES: VALOR R$ 

7.1. Na distribuição (ativas) e na contestação (passivas) 350,00 

7.2. Pela decisão de primeiro grau 250,00 

7.3. Pela decisão de segundo grau 250,00 

7.4 Pela comprovação de encerramento do processo 350,00 

Total de honorários 1.200,00 

8 - Os pagamentos serão devidos mediante a comprovação da ocorrência das fases processuais 
indicadas no item 7 retro, não retroagindo aos atos já praticados nos processos terceirizados em 
andamento. 

9 - Os pagamentos serão efetuados pelo Contratante, mediante crédito na conta corrente nº ......, 
Agencia ..........., do Banco do Brasil S.A., de titularidade da Contratada, até o dia 25 (vinte e cinco) de 
cada mês, ou dia útil subseqüente, para os atos cujos documentos comprobatórios lhe sejam 
disponibilizados com até 15 (quinze) dias de antecedência, mediante a apresentação da respectiva 
Nota Fiscal. 

10 - No caso de extinção antecipada do processo, a CONTRATADA fará jus somente aos 
pagamentos correspondentes à fase processual até então implementada. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 - O pagamento do honorários, na forma ajustada, abrange todos os custos diretos e indiretos 
relativos aos serviços contratados, inclusive, remunerações, mão-de-obra, materiais de expediente, 
despesas do fotocópias, transporte, alimentação, hospedagem, bem como os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários a quaisquer outros custos decorrentes deste 
contrato, não cabendo ao CONTRATANTE arcar com nenhum encargo, além dos contratualmente 
previstos. 

12 - Quando da realização dos créditos, será efetivada a retenção e o recolhimento dos tributos 
previstos em lei. 


