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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 2009/9738 (7420)

O BANCO DO BRASIL S.A.  pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista, 
organizada  sob  a  forma de banco  múltiplo,  com sede  em Brasília  (DF),  doravante  denominada simplesmente 
BANCO, por intermédio do Centro de Serviços de Logística –  RECIFE(PE), com a estrita observância da LEI n.º 
8.666, de 21.06.93 e atualizações posteriores, RLBB publicado no D.O.U. em 24.06.96 e os termos deste edital, 
cuja minuta-padrão foi analisada pelas Notas Jurídicas DIJUR-COPUR/ADLIC nº 9085, de 05.03.2008, e DIJUR-
COPUR/ADLIC nº 9807, de 08.04.2008, torna público que, em caráter permanente, a partir da publicação deste no 
Diário Oficial da União, estará credenciando pessoas jurídicas cujo objeto social contemple atividades técnicas de 
engenharia e/ou arquitetura, para a prestação de serviços técnicos profissionais nas unidades de  Alagoas (AL), 
Ceará (CE), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE), segundo o 
regime jurídico aplicável.

1 OBJETO DO CREDENCIAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente procedimento administrativo credenciar Pessoa Jurídica, inclusive empresa 
Individual,  devidamente  registrada  no  CREA,  cujo  objeto  social  contemple  atividades  técnicas  de 
engenharia e/ou arquitetura, para a prestação dos serviços técnicos profissionais, adiante descritos, em 
caráter eventual, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos neste instrumento, sempre 
que houver interesse previamente manifestado pelo BANCO.

2 ATIVIDADES TÉCNICAS

2.1 Os  trabalhos  técnicos  a  serem  executados  abrangerão  serviços  de  desenvolvimento,  execução, 
compatibilização de projetos de arquitetura e engenharia, suas aprovações em Órgãos competentes, e 
orçamento de obras.

2.2 As atividades técnicas objeto desse credenciamento estão descritas no Anexo III.

2.3 Os trabalhos técnicos serão executados conforme este edital, bem como normas, formulários, orientações, 
rotinas  e  prazos  estabelecidos  pelo  CONTRATANTE.  Este  edital  encontra-se  disponibilizado  para 
download  no  Portal  do  Banco  do  Brasil  na  Internet,  endereço:  http://www.bb.com.br,  no  link  do  Site 
Específico - Compras, Contratações e Venda de Imóveis. Normas, formulários, orientações e rotinas serão 
entregues ao CONTRATADO no ato da assinatura do contrato.

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos.

3.2 Não será credenciada a empresa que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

a) tenha por objeto social unicamente a prestação de serviços temporários;
b) esteja constituída em forma de consórcio;
c) esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo BANCO;
d) seja declarada inidônea em qualquer esfera de governo;
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e) deixe de apresentar a documentação/informações solicitadas ou apresente-a incompleta ou em 
desacordo com as disposições deste Edital;

f) esteja sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
g) tenha funcionário ou membro da Administração do Banco do Brasil S.A., mesmo subcontratado, como 

dirigente,  acionista  detentor  de  mais  de  5%  (cinco  por  cento)  do  capital  com  direito  a  voto  ou 
controlador ou responsável técnico, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco;

h) funcionário do Banco ou membro de sua administração.

4 DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO

4.1 Para o credenciamento, as empresas interessadas terão que satisfazer os requisitos relativos a:
• habilitação jurídica;
• regularidade fiscal
• qualificação econômico-financeira
• qualificação técnica;

4.2 A  critério  do  PROPONENTE,  a  HABILITAÇÃO  JURÍDICA,  a  REGULARIDADE  FISCAL  e  a 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA poderão ser feitas por meio do SICAF, ou junto ao BANCO:

4.2.1  HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA POR 
MEIO DO SICAF

4.2.1.1 O  PROPONENTE  que  optar  pela  habilitação  por  meio  do  SICAF,  registro  cadastral  oficial  do  Poder 
Executivo Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, de 21.07.1995, do extinto Ministério 
de  Administração  e  Reforma  do  Estado  –  MARE  e  Decreto  nº  3.722,  09.01.2001  e  atualizações 
posteriores, deverá atender às seguintes exigências:

4.2.1.1.1 satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar (Art. 22, Parágrafo 1º da LEI 
8.666/93) que se processará junto ao SICAF, na forma de habilitação parcial;

4.2.1.1.2 apresentar, no SICAF, todos os índices relativos à situação financeira maiores que 1,0 (um);

4.2.1.1.3 as empresas que apresentarem, no SICAF, qualquer dos índices relativos à boa situação financeira 
igual ou menor que 1,0 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% do 
valor limite para convite.  A comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação 
em vigor.

4.2.1.1.4 apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação no SICAF, 
conforme minuta constante do Anexo XIV deste Edital;

4.2.1.1.5 a  comprovação  da  HABILITAÇÃO  JURÍDICA,  da  REGULARIDADE FISCAL  e  da  QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA se fará mediante consulta "on-line" quando da análise do requerimento de 
credenciamento;

4.2.2     HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
JUNTO AO BANCO

4.2.2.1 Para a habilitação junto ao BANCO, o PROPONENTE deverá apresentar   os seguintes documentos:
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4.2.2.1.1 A habilitação jurídica será comprovada por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I. registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedades  empresariais,  devidamente  registrado,  e 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedades por 
ações.  Os documentos mencionados neste  inciso deverão estar  acompanhados de todas as suas 
alterações  ou  da  respectiva  consolidação  e  deles  deverá  constar,  entre  os  objetivos  sociais,  a 
execução de atividades técnicas da mesma natureza ou compatíveis com o objeto deste Edital;

II. inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício;

III. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2.2.1.2 A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;
II. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede da pretendente ao credenciamento, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;

III. prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do 
PROPONENTE, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida 
Ativa – ou outras equivalentes na forma da LEI – expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão 
competente;

IV. prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, mediante apresentação da 
CND – Certidão Negativa de Débito;

V. prova  de  regularidade  da  empresa  perante  o  Fundo  de  Garantia  de  Tempo de  Serviço  –  FGTS, 
mediante  apresentação  do  CRF  –  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS,  fornecido  pela  Caixa 
Econômica Federal.

4.2.2.1.3 A  qualificação  econômico-financeira  será  comprovada  mediante  a  apresentação  dos  seguintes 
documentos:

I. Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso 
as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, 
para  este  certame,  aquelas  emitidas  há  no  máximo 90  (noventa)  dias  da  data  estipulada  para  a 
abertura  da  sessão.  Para  as  praças  onde  houver  mais  de  um  cartório  distribuidor,  deverão  ser 
apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que 
comprovem  possuir  o  PROPONENTE  boa  situação  financeira.  A  comprovação  da  boa  situação 
financeira do PROPONENTE será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas a seguir, sendo considerada 
habilitada  a  empresa  que  apresentar  resultado  maior  do  que  1  (um),  em  todos  os  índices  aqui 
mencionados:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =  Ativo Circulante 

Passivo Circulante

As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou 
menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% do 
valor  limite  para  convite.  A  comprovação  será  feita  mediante  apresentação  do  balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da legislação em vigor.

4.3 Caso  o  PROPONENTE  possua  cadastramento  vigente  no  CATEC-BB,  a  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA 
poderá ser feita por meio da apresentação do Certificado de Cadastramento Técnico do Banco do Brasil 
S.A,  emitido  pelos  Centros  de  Serviços  de  Logística,  com  habilitação  para  execução  dos  serviços 
especificados  no  Anexo  IX (lista  de  itens  de  produtos/serviços  da  área  de  engenharia), ou  com 
apresentação dos documentos conforme descrito no item 4.3.1.1.

4.3.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DE DOCUMENTOS

4.3.1.1 Para habilitação, o PROPONENTE deverá apresentar devidamente preenchidos os documentos a seguir e 
entregá-los no Centro de Serviços de Logística – RECIFE(PE), Rua Itacaré, 137 – 2º ANDAR - Sala 209 
(Setor de Licitações) - Imbiribeira – Recife(PE).

Fone: (81) 3464-1499 / Fax: (81) 3464-1566 (estados de PE, PB e RN) 
Fone: (81) 3464-1405 / Fax: (81) 3464-1478 (estados de AL, CE, PI e SE) 

a) Anexo IX   (lista de itens de produtos/serviços da área de engenharia). 
b) Anexo X   (ficha de dados cadastrais).
c) Anexo XI   (declaração de inexistência, em seu quadro, de empregados ou membro da administração do 

Banco).
d) Anexo XII - “A”   ou XII - “B” (declaração de existência ou inexistência, no quadro da empresa, de cônjuge, 

inclusive  companheiros(as),  parentes  até  2º  grau  (filhos,  netos,  irmãos,  pais,  avós),  pais  adotivos, 
padrastos,  enteados,  cunhados,  sogros,  noras ou  de outras pessoas que mantenham vínculos  de 
natureza  técnica,  comercial,  econômica  ou  financeira  com  funcionários  do  CSL  responsável  pela 
licitação. Em caso de existência, deverá ser indicado o nome do funcionário.

e) Anexo XIII   (declaração de inexistência, em seu quadro, de empregados menores de 18 anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, inferior a 16 anos efetuando qualquer trabalho, salvo 
como Menor Aprendiz).

f) Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).
g) Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou atestados de capacidade técnica fornecidos pelos contratantes, 

acompanhados das respectivas ART (Certidão de Anotação de Responsabilidade Técnica), relativos 
aos serviços executados e enumerados no Anexo X.

h)  Currículos  dos  responsáveis  técnicos  da  empresa  ou  de  autônomo,  no  caso  de  serviços  técnicos 
especializados, relacionando os trabalhos realizados de acordo com os itens (PBMS) que pretendem 
fornecer.

i)  Somente para fornecimento dos itens da tabela do Anexo IX: no mínimo um trabalho técnico por item 
(PBMS) que o interessado pretenda se inscrever. OBS: Após o julgamento da qualificação técnica o 
material será devolvido.

4



DIRETORIA DE LOGÍSTICA – CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA – RECIFE(PE) 
Edital de Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de

 Engenharia e/ou Arquitetura Nº 2009/9738 (7420)

4.3.1.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
  
4.3.1.2.1 Os  dados  cadastrais,  bem como suas  alterações,  serão  processados  com base  nos  documentos 

apresentados pelo PROPONENTE, de forma a avaliar sua qualificação e capacitação para fornecer os 
bens  e/ou  executar  os  serviços  a  que  se  propõe,  segundo  a  natureza  e  os  objetivos  sociais  da 
empresa, compreendendo, quando necessário, vistoria às instalações da empresa interessada e aos 
bens objeto de serviços por ela executados.

4.3.1.2.2 Em função dos resultados do exame dos documentos apresentados, inclusive atestados de capacidade 
técnica e vistorias em instalações físicas, quando necessárias, serão indicados pelo Banco os itens de 
produtos/serviços da área de engenharia (PBMS) que a cadastrada está qualificada a fornecer  ao 
Banco.

4.3.1.3 JULGAMENTO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  - TEMPO DE  PROCESSAMENTO 

4.3.1.3.1 O julgamento da qualificação técnica do interessado será realizado no prazo estipulado no item 5.7 b).

4.3.2       QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  POR MEIO DO CATEC-BB

4.3.2.1 A habilitação poderá ser feita mediante apresentação do Certificado de Cadastramento Técnico do 
Banco do Brasil S.A – CATEC-BB, caso o PROPONENTE possua cadastro vigente.

4.4 Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por 
cartório  ou  por  publicação  em órgão  da  imprensa  oficial.  A  autenticação  poderá  ser  feita,  ainda, 
mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente identificado.

4.5 Em  nenhuma  hipótese  será  aceita  documentação  incompleta,  sendo  a  mesma  de  inteira 
responsabilidade do PROPONENTE.

4.6 A interessada deverá apresentar o Requerimento de Credenciamento (Anexo II).

5 CREDENCIAMENTO

5.1 As atividades técnicas de interesse para credenciamento, descritas no Anexo III, deverão ser compatíveis 
com  o  objeto  social  da  empresa,  certidão  de  registro  de  pessoa  jurídica  do  CREA,  experiência  e 
capacidade técnica e operacional do seu quadro técnico.

5.2 Para o credenciamento as interessadas deverão entregar a documentação exclusivamente no Centro de 
Serviços de Logística – RECIFE(PE),  Rua Itacaré, 137 – 2º ANDAR - Sala 209 (Setor de Licitações) - 
Imbiribeira – Recife(PE).

Fone: (81) 3464-1499 / Fax: (81) 3464-1566 (estados de PE, PB e RN) 
Fone: (81) 3464-1405 / Fax: (81) 3464-1478 (estados de AL, CE, PI e SE) 

5.3 O requerimento de credenciamento poderá ser solicitado a qualquer tempo pelas empresas interessadas, 
sendo que a vigência máxima do contrato será de 12 (doze) meses, de tal forma que todos os contratos 
relativos a este edital de credenciamento tenham vencimento em uma mesma data.
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5.4 Não será permitida a utilização do malote do BANCO para envio dos documentos, nem sua entrega nas 
Agências e Postos de Atendimento, ou outra unidade que não seja(m) a(s) indicada(s) no subitem 5.2.

5.5 A não  apresentação  dos  documentos  exigidos  neste  edital  implicará  no  indeferimento  do  pedido  de 
credenciamento do participante.

5.6 O Centro de Serviços de Logística poderá,  a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações 
prestadas por  atestados,  certidões,  declarações e cópias de trabalhos realizados,  bem como solicitar 
outros documentos ou a revalidação dos fornecidos (Item 5.2).

5.7 Após  a  apresentação  de  todos  os  documentos  relacionados  neste  Edital,  o  Banco  procederá  ao 
julgamento da solicitação de credenciamento, observados os seguintes prazos:

a) até 10 (dez) dias corridos, quando comprovada a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do interessado por 
meio da apresentação do Certificado de Cadastramento Técnico do Banco do Brasil S.A – CATEC-
BB;

b) até 30 (trinta) dias corridos, quando a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do interessado for julgada por 
meio de documentos.

6 ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO

6.1 As  interessadas  deverão  requerer  o  credenciamento  através  do  Anexo  II –  Requerimento  de 
Credenciamento (um Anexo II para cada município base da empresa interessada) no Centro de Serviços 
de Logística  –  RECIFE(PE), para os tipos de atividades técnicas constantes do  Anexo III – Atividades 
Técnicas  de  Interesse  para  Credenciamento.  As  atividades  técnicas  solicitadas  para  credenciamento 
deverão ser compatíveis com a capacidade técnica da empresa nos termos deste edital. 

6.2 A  contratada  deverá  especificar  no  Anexo  II,  para  a(s)  atividade(s)  técnica(s)  escolhida(s),  as  UF 
(unidades  da  federação)  da  jurisdição  do  Centro  de  Serviços  de  Logística  –  RECIFE(PE) onde  tem 
interesse em prestar serviços nos termos deste edital.

6.3 A contratada  receberá  honorários,  conforme  Anexo  IV,  e  deslocamento,  hospedagem,  alimentação  e 
despesas de postagem, conforme Anexo V.

6.4 No requerimento de credenciamento (Anexo II), os interessados deverão indicar, de acordo com a sua 
capacidade  operacional,  a  quantidade  de  trabalhos  objetos  deste  edital  que  poderá  executar 
simultaneamente para o BANCO. Essa quantidade será avaliada pelo Banco, que solicitará, previamente à 
assinatura do contrato (Anexo VI), a substituição do Anexo II pelo interessado com impostação de nova 
quantidade, se for o caso. 

6.5 Mediante acordo entre o Banco e a empresa contratada, a área de atuação, as atividades técnicas e a 
quantidade de trabalhos objetos deste edital que a empresa poderá executar simultaneamente para o 
Banco,  assinaladas no  Anexo  II,  quando da assinatura  do  contrato,  poderão  ser  revistas.  A área  de 
atuação poderá ser estendida para outros MUNICÍPIOS BASE DA EMPRESA não listados no Anexo I. As 
alterações das atividades técnicas e da quantidade de trabalhos que poderá executar simultaneamente, 
solicitadas  mediante  justificativa,  poderão  ser  ou  não  aceitas  pelo  Banco.  O novo  Anexo  II,  com as 
alterações  de  MUNICÍPIOS  BASE  DA  EMPRESA,  atividades  técnicas  ou  quantidade  de  trabalhos 
simultâneos, deverá ser apresentado pela CONTRATADA. 
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7 RECURSOS DO INDEFERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

7.1         A empresa tem o prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir da data de recebimento da comunicação enviada 
pelo  Centro  de  Serviços  de  Logística  –  RECIFE(PE),  para  apresentar  recurso  ao  indeferimento  de 
credenciamento.

8 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

8.1 O contrato será firmado conforme minuta constante do Anexo VI.

8.2 O interessado  terá  o  prazo  de  03 (três) dias  úteis,  contado  a  partir  da convocação,  para  assinar  o 
Contrato.  Este  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo 
interessado e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo BANCO.

8.3 A documentação legal exigida neste edital deverá estar válida na data da assinatura do contrato, cabendo 
à empresa encaminhar, sempre que necessário, a documentação para substituir as que tenham seu prazo 
expirado.

9 CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 A distribuição dos serviços será de acordo com a conveniência do Banco na seguinte ordem:
a) menor custo de deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas de postagem;
b) menor quantidade de trabalhos em andamento com a empresa no Centro de Serviços de Logística 

demandante do serviço;
c) maior pontuação acumulada conforme acordo do nível de serviços (Anexo XV);
d) último trabalho concluído pela empresa e aceito pelo Banco - data mais antiga;
e) sorteio, em caso de empate nas alíneas a, b, c e d.

9.2 De acordo com a atividade a ser executada, será convocada uma das empresas constantes da relação de 
credenciadas, através da OS - ordem de serviço (Anexo VIII), observado o critério mencionado no subitem 
9.1, obedecendo as especificidades de cada pedido, cabendo ao Banco, se julgar necessário, a alteração 
da ordem de distribuição dos serviços.

9.3 Quando  se  tratar  de  demanda  similar,  vinculada,  derivada  ou  complementar  a  um  outro  serviço,  a 
distribuição será dirigida,  preferencialmente,  para a empresa que esteja  atuando ou executando esse 
serviço.

9.4 A convocação da CONTRATADA para prestação do serviço será efetuada por meio de OS - ordem de 
serviço (Anexo VIII), via fax ou correio eletrônico, nos termos a seguir:

a) CONSULTA  -  o  Centro  de  Serviços  de  Logística  – RECIFE(PE),  encaminhará  a  OS  à 
CONTRATADA. 

b) ACEITAÇÃO DO SERVIÇO/RECUSA - A CONTRATADA retornará a OS ao Centro de Serviços de 
Logística  – RECIFE(PE),  assinada com o DE ACORDO, ou a recusa o serviço, se for o caso; a 
confirmação da aceitação do serviço pela CONTRATADA deverá ocorrer até as 12:00 horas do dia 
útil seguinte ao do recebimento da comunicação. NOTA: A recusa formal ou a não confirmação da 
aceitação dos serviços pela contratada ao Centro de Serviços de Logística – RECIFE(PE), no prazo 
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estabelecido impactará o cumprimento do ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇOS (Anexo XV), sendo 
os serviços repassados para a próxima empresa, seguindo a ordem seqüencial.

c) AUTORIZAÇÃO  PARA  EXECUÇÃO  DO  SERVIÇO  –  O  Centro  de  Serviços  de  Logística  – 
RECIFE(PE) reencaminhará a OS à CONTRATADA com o(s) respectivo(s) dados do(s) serviço(s) a 
ser(em) executado(s).

d)
9.5 A contratada poderá solicitar formalmente ao Banco, a qualquer momento, sua exclusão temporária na 

distribuição dos serviços por motivos de férias, afastamentos de profissionais da empresa ou outro motivo 
de força maior, informando na solicitação um único período de exclusão com antecedência mínima de 02 
dias úteis. A exclusão temporária deverá ser solicitada por municípios base da empresa ou para todos, se 
for o caso.  

9.6 Os prazos para execução e conclusão de cada tipo de serviço em dias corridos estão estipulados no 
Anexo IV.

9.7 Ao  BANCO  reserva-se  o  direito  de  contratar  serviços  previstos  neste  instrumento  através  de  outra 
modalidade, inclusive com empresas não participantes deste processo de credenciamento.

10 DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

10.1   Pela efetiva execução dos serviços e pelo exato cumprimento das obrigações assumidas, na forma do 
presente  Edital,  o  BANCO  efetuará  o  pagamento  à  contratada,  conforme  previsto  no  Contrato  de 
Prestação de Serviços, Anexo VI. 

10.2   Os honorários serão remunerados por atividade, segundo os valores, percentuais e critérios estabelecidos 
no Anexo IV. 

10.3   Os deslocamentos,  hospedagem, alimentação e  despesas de postagem serão  remunerados  conforme 
definido no Anexo V.

10.4    O CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim exigir.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A divulgação pelo BANCO, neste Edital, dos tipos de serviços e tabelas de remuneração não caracteriza 
nenhuma expectativa de faturamento por parte das empresas, não cabendo ao BANCO o ressarcimento 
de eventuais prejuízos pelo não credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal da 
contratada não atingir os níveis por ela pretendidos.

11.2 O credenciamento vigorará pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, podendo, a critério do Banco do 
Brasil, esse prazo ser reduzido, situação que será cientificada aos credenciados.

11.3 Poderá o BANCO, a qualquer momento, reavaliar a capacitação técnica da empresa, sempre que houver 
qualquer alteração na composição societária, no quadro técnico ou outro motivo que justifique, sendo-lhe 
facultado alteração do credenciamento e da habilitação para uma ou mais atividade técnica e município 
base.
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11.4 A ausência ou omissão do acompanhamento dos trabalhos por profissional do quadro técnico do BANCO 
não eximirá a empresa das responsabilidades previstas neste Edital.

11.5 O termo de distrato será elaborado conforme minuta constante do Anexo VII.

11.6 Os trabalhos objetos deste  edital  de credenciamento serão  acompanhados conforme especificado no 
Anexo XV - ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇOS (ANS). O ANS será considerado na distribuição dos 
serviços, conforme item 9.1.c), assim como na exclusão temporária da CONTRATADA na distribuição dos 
serviços e rescisão contratual. A pontuação de que trata o ANS será cumulativa durante a vigência deste 
edital, ou seja, na vigência do contrato (Anexo VI) e eventuais prorrogações.

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções administrativas pelo não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas quando da 
assinatura do contrato são as descritas no Anexo VI.

13 DO LOCAL EM QUE SERÃO PRESTADAS OUTRAS INFORMAÇÕES

13.1 Quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao perfeito entendimento deste Edital serão prestados 
pelo BANCO através do Centro de Serviços de Logística de - RECIFE(PE), Rua Itacaré, 137 – 2º ANDAR - 
Sala 209 (Setor de Licitações) - Imbiribeira – Recife(PE) das 9:00 às 17:00 horas.

Fone: (81) 3464-1499 / Fax: (81) 3464-1566 (estados de PE, PB e RN) 
Fone: (81) 3464-1405 / Fax: (81) 3464-1478 (estados de AL, CE, PI e SE) 

14 DOS ANEXOS

14.1 Integram este Edital:

Anexo I: Instruções de Preenchimento dos Anexos e Check-list;
Anexo II: Requerimento de Credenciamento;
Anexo III: Atividades técnicas de interesse para credenciamento;
Anexo IV: Remuneração de honorários e prazos de execução das Atividades Técnicas;
Anexo V: Remuneração de Deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas de postagem;
Anexo VI: Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura;

Documento nº 1 – Atividades Técnicas;
Documento  nº  2 –  Remuneração de  honorários  e  prazos  de  execução  das  atividades 
técnicas;
Documento nº 3 - Remuneração de Deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas 
de postagem;
Documento nº 4 - MUNICÍPIOS BASE da empresa;

Anexo VII: Termo de Distrato;
Anexo VIII: Ordem de serviço para projetos,  especificações e orçamento de obras de engenharia e 

arquitetura;
Anexo IX : Lista de itens de produtos/serviços da área de engenharia (para qualificação técnica por 

meio de documentos, item 4.3.1); 
Anexo X: Ficha de dados cadastrais (para qualificação técnica por meio de documentos, item 4.3.1);
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Anexo XI: Declaração de inexistência, em seu quadro, de empregados ou membro da administração 
do Banco (para qualificação técnica por meio de documentos, item 4.3.1);

Anexo XII: “A” ou “B”: Declaração de existência ou inexistência, no quadro da empresa, de cônjuge, 
inclusive companheiros(as), parentes até 2º grau (filhos, netos, irmãos, pais, avós), pais 
adotivos,  padrastos,  enteados,  cunhados,  sogros,  noras  ou   de  outras  pessoas  que 
mantenham  vínculos  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica  ou  financeira  com 
funcionários  do  CSL  responsável  pela  licitação.  Em  caso  de  existência,  deverá  ser 
indicado o nome do funcionário (para qualificação técnica por meio de documentos, item 
4.3.1);

Anexo XIII: Declaração  de  inexistência,  em  seu  quadro,  de  empregados  menores  de  18  anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, inferior a 16 anos efetuando 
qualquer  trabalho,  salvo  como Menor Aprendiz  (para qualificação técnica por  meio  de 
documentos, item 4.3.1);

Anexo XIV: Minuta de declaração de inexistência de fato superveniente;
Anexo XV: Acordo do nível de serviços.

RECIFE, 10 DE NOVEMBRO DE 2009

Banco do Brasil S.A.
DILOG – Diretoria de Logística

CSL – Centro de Serviços de Logística  - RECIFE (PE)

Maria do Socorro Farias Ferreira
Gerente de Setor
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Anexo I - Instruções para Preenchimento dos Anexos e “Check List”

1 Ler atentamente o Edital e o Contrato.

2 Todas  as  peças  que  compõem os  anexos  a  serem entregues  deverão  estar  assinadas/rubricadas  pelo 
representante legal da empresa. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados no original, 
em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá 
ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente 
identificado.

3 A  empresa  deverá  entregar  a  documentação  exclusivamente  no  Centro  de  Serviços  de  Logística  – 
RECIFE(PE) na forma do item 5.2 do Edital.

4 Além do  município  de  sua  sede  a  empresa  poderá  escolher  como  MUNICÍPIOS BASE DA EMPRESA 
quantos municípios for de seu interesse dentre os abaixo 

ALAGOAS: Maceió, Arapiraca;

CEARÁ: Fortaleza;

PARAÍBA: João Pessoa, Campina Grande;

PERNAMBUCO: Recife, Caruaru, Petrolina;

PIAUÍ: Teresina,

RIO GRANDE DO NORTE: Natal, Mossoró;

SERGIPE: Aracaju

Anexo II: Requerimento de Credenciamento
Deverá ser apresentado em papel timbrado ou com identificação da pretendente ao credenciamento, em duas vias, 
a fim de que a 2ª via seja devolvida devidamente protocolada.
Datar e assinar.

Anexo III: Atividades Técnicas de Interesse para Credenciamento
Não há preenchimento.

Anexo IV: Remuneração e prazos de execução das Atividades Técnicas
Não há preenchimento.

Anexo V: Remuneração de Deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas de postagem
Não há preenchimento.

Anexo VI: Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura
Preenchido pelo BANCO.

Anexo VII: Termo de Distrato
Preenchido pelo BANCO.
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Anexo VIII:  * Ordem de serviço para desenvolvimento, execução, compatibilização e aprovação em Órgãos 
competentes, de projetos de arquitetura e engenharia.
Preenchido pelo BANCO e retornado com o DE ACORDO pelo interessado.

Anexo IX: Lista de itens de produtos/serviços da área de engenharia
Preenchido pelo interessado. 
Assinalar com X  os serviços técnicos especializados de interesse da empresa.

Anexo X: Ficha de dados cadastrais
Preenchido pelo interessado.

Anexo XI: Declaração de inexistência,  em seu quadro, de empregados ou membro da administração do 
Banco
Preenchido pelo interessado.

Anexo XII  -  “A” ou  “B”:  Declaração de existência ou inexistência,  no quadro da empresa,  de cônjuge, 
inclusive  companheiros(as),  parentes  até  2º  grau  (filhos,  netos,  irmãos,  pais,  avós),  pais  adotivos, 
padrastos, enteados, cunhados, sogros, noras ou  de outras pessoas que mantenham vínculos de natureza 
técnica, comercial, econômica ou financeira com funcionários do CSL responsável pela licitação. Em caso 
de existência, deverá ser indicado o nome do funcionário.
Preenchido pelo interessado.

Anexo XIII:  Declaração de inexistência,  em seu quadro,  de empregados menores de 18 anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, inferior a 16 anos efetuando qualquer trabalho, salvo 
como Menor Aprendiz
Preenchido pelo interessado.

Anexo XIV: Minuta de declaração de inexistência de fato superveniente
Preenchido pelo interessado.

Anexo XV: Acordo do nível de serviços
Não há preenchimento.
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Anexo II – Requerimento de Credenciamento (o interessado deverá apresentar um requerimento para cada 
município base da empresa)

EMPRESA:
CNPJ CATEC nº (se houver)

Razão social

Nome de fantasia

Número do CREA UF do 
CREA

Inscrição estadual Data da 
criação

UF vistos CREA

ENDEREÇO:
(rua, avenida, complemento e nº)

Bairro Município UF CEP

Telefone Celular Fax

E-mail Pager/Bip

MUNICÍPIO BASE DA EMPRESA: 

A EMPRESA tem interesse na remuneração com despesas de postagem neste MUNICÍPIO BASE – item 5 
do Anexo V:  (    ) SIM                    (     ) NÂO

UNIDADES DA FEDERAÇÃO NAS QUAIS O INTERESSADO DESEJA PRESTAR SERVIÇOS:
(   )AL            (   )CE            (   )PB            (   )PE            (   )PI             (   )RN            (   )SE

ATIVIDADES TÉCNICAS DE INTERESSE PARA  CREDENCIAMENTO A SEREM EXECUTADAS CONFORME 
ITEM 2.3 DO PRESENTE EDITAL   (indicar as atividades  de interesse da empresa): 

1  -  (   )  TOTAL –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento, execução e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de projetos de Arquitetura, 
Instalações  Hidráulicas,  Sanitárias,  de  Incêndio,  Elétricas,  Automatismo,  Cabeamento  Estruturado,  CFTV, 
Alarme, Ar Condicionado e demais projetos complementares correlatos. Compatibilização de todos os projetos, 
indicando suas interferências nas pranchas de Arquitetura. Montagem  final e fusão das especificações de todos 
os projetos em Caderno de Encargos - Parte IV e orçamento únicos para a obra.

2  -  (    )  ARQ –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento  de  projeto  de  Arquitetura.  Aprovação  do  projeto  em  órgãos  regulamentadores  competentes. 
Elaboração do Caderno de Encargos - Parte IV e orçamento referentes à parte arquitetônica.
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3  -  (    )  HIDR –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento, execução e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de projetos de Instalações 
Hidráulicas, Sanitárias, de Incêndio e demais projetos correlatos. Elaboração do Caderno de Encargos - Parte IV e 
orçamento de obra referente aos projetos e especificações executados..
4  -  (   )  ELET –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento, execução  e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de  projetos de Instalações 
Elétricas,  Automatismo,  Cabeamento  Estruturado,  CFTV,  Alarme  e  demais  projetos  correlatos.  Elaboração  do 
Caderno de Encargos - Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e especificações executados.
5  -  (    )  ARCON –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento,  execução   e  aprovação  em  órgãos  regulamentadores  competentes,  de   projetos  de  Ar 
Condicionado. Elaboração do Caderno de Encargos -  Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e 
especificações executados.
6  -  (   )  COMPAT –  Compatibilização  de   todos  os  projetos,  indicando  suas  interferências  nas  pranchas  de 
Arquitetura. Revisão das especificações de toda a obra. Montagem  final e fusão em documento único, do Caderno 
de Encargos - Parte IV.
7 – (     ) ORC – Execução de orçamentos de obras de engenharia.

QUANTIDADE  DE  TRABALHOS  QUE  PODERÁ  EXECUTAR  SIMULTANEAMENTE  PARA  O 
BANCO  (DE  ACORDO  COM  A  CAPACIDADE  OPERACIONAL  DA  EMPRESA): 
_____________________

Vimos requerer, através do presente, nosso credenciamento, em conformidade com o Edital divulgado pelo 
BANCO, juntando a documentação exigida devidamente assinada e rubricada.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI, que:
- recebemos os documentos que compõem o  Edital N° 2009/9738 (7420) e que tomamos conhecimento de 

todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto deste credenciamento; 
- não fomos declarados inidôneos conforme o edital de credenciamento; 
- a empresa não se enquadra nas situações previstas no item 6 do edital e que as informações prestadas neste 

pedido de credenciamento são verdadeiras, bem como que concordamos com os termos do edital e seus 
anexos; 

- não há qualquer fato superveniente impeditivo do credenciamento; 
- e, estamos cientes e cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que reza o 

seguinte:  “proibição  de  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  aos  menores  de  dezoito  e  de  qualquer  
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.”

 , de                       de
Local/data

Recebido

Data Hora

       /         /       

Nome e assinatura do representante legal Assinatura/Carimbo do BANCO
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Anexo III – Atividades técnicas de interesse para credenciamento
A serem  executadas conforme item 2.3 do presente edital

1  -  TOTAL –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento, execução e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de projetos de Arquitetura, 
Instalações Hidráulicas, Sanitárias, de Incêndio, Elétricas, Automatismo, Cabeamento Estruturado, CFTV, Alarme, 
Ar Condicionado e demais projetos complementares correlatos. Compatibilização de todos os projetos, indicando 
suas interferências nas pranchas de Arquitetura. Montagem  final e fusão das especificações de todos os projetos 
em Caderno de Encargos - Parte IV e orçamento únicos para a obra.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens  PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.30.100.701.801- Coordenação e desenvolvimento projetos de qualquer especialidade

2 - ARQ – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. Desenvolvimento 
de projeto de Arquitetura. Aprovação do projeto em órgãos regulamentadores competentes. Elaboração do Caderno 
de Encargos - Parte IV e orçamento referentes à parte arquitetônica.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens  PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.30.100.710.800 - Desenvolvimento de projeto Arquitetura

3 - HIDR – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. Desenvolvimento, 
execução e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de projetos de Instalações Hidráulicas, 
Sanitárias, de Incêndio e demais projetos correlatos. Elaboração do Caderno de Encargos - Parte IV e orçamento 
de obra referente aos projetos e especificações executados.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens  PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.40.110.711.200 - Desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias
01.40.130.711.400 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de prevenção e combate a incêndio
4 - ELET – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. Desenvolvimento, 
execução   e  aprovação  em  órgãos  regulamentadores  competentes,  de   projetos  de  Instalações  Elétricas, 
Automatismo, Cabeamento Estruturado, CFTV, Alarme e demais projetos correlatos. Elaboração do Caderno de 
Encargos - Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e especificações executados.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens  PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.40.120.711.300 - Desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações
01.40.120.712.010 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas - SPDA

5  -  ARCON –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento,  execução   e  aprovação  em  órgãos  regulamentadores  competentes,  de   projetos  de  Ar 
Condicionado. Elaboração do Caderno de Encargos -  Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e 
especificações executados.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens  PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.40.170.711.800 - Desenvolvimento de projetos de instalações de ar condicionado
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6 - COMPAT – Compatibilização de  todos os projetos, indicando suas interferências nas pranchas de Arquitetura. 
Revisão das especificações de toda a obra. Montagem  final e fusão em documento único, do Caderno de Encargos 
- Parte IV.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para pelo menos um dos itens PBMS 
abaixo:
01.30.100.701.801- Coordenação e desenvolvimento projetos de qualquer especialidade
01.30.100.710.800 - Desenvolvimento de projeto Arquitetura 
01.40.110.711.200 - Desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias 
01.40.130.711.400 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de prevenção e combate a incêndio 
01.40.120.711.300 - Desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações 
01.40.120.712.010 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA 
01.40.170.711.800 - Desenvolvimento de projetos de instalações de ar condicionado 

7 - ORC – Execução de orçamentos de obras de engenharia.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
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Anexo IV – Remuneração de honorários e prazos de execução das Atividades

Remuneração de honorários

A remuneração dos honorários dos serviços será estabelecida de acordo com a equação abaixo:

                                                                                                                         
Honorários = VRR x FP x AP0,73

Onde:
• VRR é o Valor Regional de Referência: Unidade base de preço  de projeto  no  mercado  local,  estipulado 

em R$ 13,00/m² . 
• FP é o Fator de Ponderação: Parcela referente à ponderação entre os preços praticados para as 

atividades técnicas da tabela abaixo, expressa por seus respectivos números adimensionais

Atividade Técnica Fator de 
Ponderação

1 - TOTAL 19,90
2 - ARQ 6,00
3 - HIDRO 2,40
4 - ELET 4,50
5 - ARCON 4,50
6 - COMPAT 1,50
7 - ORC 1,00

• AP é a Área de Projeto: Área de intervenção efetivamente sujeita a projeto, expressa em m².
• Expoente 0,73: Valor fixo aplicável à variável Área de Projeto.

Observação:
A remuneração mínima dos honorários será estabelecida através da equação acima, calculada com uma área de 
projeto de 150 m²  (cento e cinquenta metros quadrados).
A remuneração devida para deslocamento,  hospedagem, alimentação e despesas de postagem será calculada 
conforme constante no anexo V.

Prazos de execução das Atividades

Atividade Técnica
Prazos por faixa de área de projeto (em dias corridos)

Até 50 m² 51 m² a 300 
m²

301 m² a 600 
m²

601 m² a 1200 
m²

Acima de 1200 
m²

1 - TOTAL 25 35 45 60 90
2 - ARQ 10 25 35 45 60
3 - HIDRO 5 15 25 35 45
4 - ELET 5 15 25 35 45
5 - ARCON 5 15 25 35 45
6 - COMPAT 4 5 7 9 12
7 - ORC 3 4 5 6 10
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Os prazos da tabela acima serão acrescidos do tantos dias quanto o número de diárias calculadas para despesas 
com hospedagem conforme o  Anexo  V e  serão  contados a  partir  da data  de autorização  para  execução dos 
serviços.
No caso de serviços cumulativos, em que um mesmo prestador de serviços for incumbido de duas ou três das 
atividades 4 – ARQ, 5 – HIDRO, 6 – ELET e 7 – ARCON, o prazo total para execução do conjunto das atividades 
será igual ao maior dos prazos para a execução de uma delas.
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Anexo V – Remuneração de Deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas de postagem

1. Para efeito do cálculo do custo de deslocamento será considerada a distância calculada pela fórmula 
abaixo:

• Distância (km) = 2 x percurso entre o município do evento e o  município base da empresa mais 
próximo.

A escolha dos municípios base da empresa será feita pelo interessado no ato do credenciamento, através 
do preenchimento do  Anexo II – Requerimento de Credenciamento,  de acordo com as instruções de 
preenchimento constantes do Anexo I.

2. Para cálculo  do custo  de hospedagem será considerada a quantidade de diárias calculada conforme 
critérios a seguir:

• Nº de diárias =  Distância 
                         VM x JT

     Onde:
      VM = Velocidade média de locomoção igual a 80 km/h
      JT = Jornada diária de trabalho igual a 8 horas

     A fração do resultado será arredondada para cima se for maior ou igual a 0,5, e para baixo, se menor que 
0,5. 

3. Para cálculo do custo de alimentação será considerada a quantidade de refeições calculada pela fórmula 
abaixo:

• Nº de refeições = 1 + 2 x Nº de diárias calculadas conforme item 2 acima.
 

4. No caso  de  percurso  inferior  a  50  km,  não  será  devida  a  remuneração  referente  à  hospedagem  e 
alimentação.

5. Para as atividades 08 – COMPAT e 09 – ORC não será devida a remuneração referente a deslocamento, 
hospedagem e alimentação.

6. Os  honorários  pelos  serviços  prestados  serão  acrescidos  da  remuneração  pelo  deslocamento, 
hospedagem, alimentação e despesas de postagem calculada conforme abaixo:

Deslocamento = distância x R$ 1,25 (valor por km rodado)
Hospedagem = número de diárias x R$ 82,00 (valor da diária)
Alimentação = número de refeições x R$ 22,00 (valor da verba refeição)
Despesas  de  postagem  (por  ordem  de  serviço)  = R$  50,00 para  os  serviços  do  Anexo  IV.  Essas 
remunerações não são devidas quando o município base da empresa pertencer à região metropolitana do 
Centro de Serviços de Logística do Banco. A empresa  PROPONENTE indicará no Anexo II (por município 
base) se tem ou não interesse na remuneração de despesas de postagem, ponderando o fato do menor 
custo de deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas de postagem ser o primeiro critério para 
distribuição dos serviços (item 9.1 a)).

7. O parâmetro de distâncias a ser adotado entre os municípios da jurisdição do Centro de Serviços de 
Logística  – RECIFE(PE) será o obtido utilizando-se o CD-ROM Guia Rodoviário 4Rodas em sua versão 
mais recentemente atualizada (ou o disponibilizado pelo site http://www.der.uf.gov.br).
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8. Casos excepcionais, onde os deslocamentos não são realizados por meios de transportes convencionais 
e/ou não esteja  prevista  remuneração referente  a deslocamento,  hospedagem e alimentação para as 
atividades contratadas, serão remunerados, caso a caso, com prévia negociação e aprovação pelo Centro 
de Serviços de Logística – RECIFE(PE).
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Anexo VI – Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DECORRENTE DO PROCESSO DE 
CREDENCIAMENTO Nº 2009/9738 (7420), REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666, DE 21.06.93, 
O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, PUBLICADO NO D.O.U. EM 24.06.96, QUE ENTRE 
SI FAZEM NESTA E MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO, O BANCO DO BRASIL S.A., SOCIEDADE DE 
ECONOMIA  MISTA,  COM  SEDE  EM  BRASÍLIA  (DF),  INSCRITO  NO  CADASTRO  NACIONAL  DE  PESSOA 
JURÍDICA  DO  MINISTÉRIO  DA  FAZENDA  SOB  O  NÚMERO  00.000.000/5836-00,  ADIANTE  DENOMINADO 
CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES)  DO CENTRO DE SERVIÇOS 
DE  LOGÍSTICA  –  RECIFE(PE), SR.(S)  .........................  (NOME,  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE,  CPF  E 
QUALIFICAÇÃO DO(S) ADMINISTRADOR(ES))  E,  DO OUTRO LADO, A EMPRESA .......................................... 
(DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL,  ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA),  NESTE ATO REPRESENTADA 
PELO(S) SR.(S) ............................. (NOME, CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF E QUALIFICAÇÃO - DIRETORES, 
COTISTAS  INGERENTES,  PROCURADORES  -  DO(S)  REPRESENTANTE(S)),  ADIANTE  DENOMINADA 
CONTRATADA,  CONSOANTE  AS  CLÁUSULAS  ABAIXO.  O  PRESENTE  CONTRATO  TEVE  SUA  MINUTA-
PADRÃO ANALISADA PELAS NOTAS JURÍDICAS DIJUR-COPUR/ADLIC Nº  9085,  DE 05.03.2008,  E DIJUR-
COPUR/ADLIC Nº 9807, DE 08.04.2008.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de Engenharia e/ou Arquitetura indicados no 
Documento nº 1, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos neste instrumento e no Edital de 
Credenciamento  nº: 2009/9738  (7420),  sempre  que  houver  interesse  previamente  manifestado  pelo 
CONTRATANTE.

Parágrafo  Primeiro -  Os  serviços  serão  prestados  diretamente  pela  CONTRATADA,  vedada  a  cessão, 
transferência ou subcontratação, total ou parcial.

Parágrafo Segundo - A contratada prestará serviços em qualquer localidade da jurisdição do Centro de Serviços 
de Logística - RECIFE(PE), conforme MUNICÍPIOS BASE, relacionados no Documento n° 4.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA terá os honorários remunerados pelos valores constantes da tabela do 
Documento nº 2 deste contrato e os deslocamentos, hospedagem, alimentação e despesas de postagem, quando 
houver, serão remunerados conforme os critérios definidos no Documento nº 3.

Parágrafo Primeiro - A remuneração pelos serviços prestados será creditada em conta corrente mantida no Banco 
do Brasil  S.A.,  em nome da CONTRATADA, até o décimo dia corrido subseqüente ao dia da entrega da nota 
fiscal/fatura, relativamente a todos os serviços executados e aceitos pelo Banco, no período compreendido entre o 
primeiro e o ultimo dia do mês anterior ao da apresentação. A apresentação da respectiva nota fiscal/fatura de 
prestação de serviços deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação de serviços, datada 
do mês da apresentação da nota fiscal/fatura.

Parágrafo Segundo - Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá enviar ao Centro de Serviços de 
Logística - RECIFE(PE) ou local por ela designado, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos 
serviços:

a) nota fiscal/fatura, por dependência do Banco para a qual será(ão) desenvolvido(s) o(s) serviço(s) pelo(s) 
qual(is) a mesma será debitada, referente aos trabalhos desenvolvidos (valor dos honorários + deslocamento 
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+ hospedagem + alimentação + despesas de postagem e valor total) ou na forma que a legislação tributária 
venha  a  exigir.  A  nota  fiscal/fatura  deverá  conter  ainda:  informação  da  agência  e  número  da  conta 
corrente/poupança da CONTRATADA para depósito, o número do Contrato e o mês da prestação dos serviços;

b) a indicação dos serviços com respectivos valores,  acompanhada de relação analítica de todos os serviços 
prestados (n. da ordem de serviço, tipo de serviço, local e valor);

c) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica,  com comprovante de registro,  relativa  a todos os serviços 
relacionados na alínea b.

Parágrafo  Terceiro  -  A  fatura  não  aprovada  pelo  CONTRATANTE,  no  prazo  de  05  dias,  será  devolvida  à 
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 
prazo  de  pagamento  da  data  de  sua  reapresentação  (até  o  décimo  quinto  dia  útil  subseqüente  ao  dia  da 
reapresentação). 

Parágrafo Quarto – O CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação 
assim exigir.

Parágrafo Quinto - Sobre o valor total da remuneração (honorários, deslocamento, hospedagem, alimentação e 
despesas de postagem) incidem as obrigações fiscais, conforme a legislação vigente.

Parágrafo Sexto – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o contrato, quando a 
CONTRATADA não apresentar os documentos relacionados no parágrafo segundo desta cláusula. 

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações legais 
e técnicas.

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas  na contratação/credenciamento.  Assume,  ainda,  a  obrigação de apresentar,  no término do 
prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

a) prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  da 
CONTRATADA, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa - ou 
outras equivalentes, na forma da LEI - expedidas, em cada esfera de governo, pelo órgão competente;

b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND - 
Certidão Negativa de Débito;

c) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

Parágrafo Nono – Os documentos exigidos no Parágrafo Oitavo deverão ser apresentados no original, em cópia 
autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, 
mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente identificado.

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata o Parágrafo 
Oitavo, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por meio de 
consulta on-line ao SICAF. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:
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I. executar e entregar os trabalhos conforme normas, formulários, orientações, rotinas e prazos estabelecidos 
pelo CONTRATANTE, entregues na assinatura do presente instrumento contratual ao CONTRATADO.

II. entregar o trabalho e todo o material técnico utilizado para sua elaboração em formatos impresso e  digital, 
dentro das especificações estipuladas pelo CONTRATANTE, fornecidas à credenciada no ato da assinatura 
deste instrumento contratual, que estarão disponibilizadas para downloads, com eventuais atualizações, no 
Portal  do  Banco  do  Brasil  na  Internet,  endereço:  http://www.bb.com.br,  no  link   do  Site  Específico  - 
Compras, Contratações e Venda de Imóveis. 

III. emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços elaborados, ficando a critério do CREA de 
cada Unidade da Federação, definir o período de recolhimento, bem como, a quantidade de serviços a 
serem relacionados em cada ART;

IV. arcar com os gastos referentes à realização das atividades técnicas previstas no contrato, correspondentes 
a  ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), taxas, emolumentos, cópias, fotos e quaisquer outras 
despesas vinculadas ao objeto contratado;

V. informar  oportunamente  ao  CONTRATANTE  a  falta  de  documentação  ou  documentação  incompleta 
necessária para a realização dos serviços;

VI. Firmar declaração, atestando que não atuará em serviços que envolvam:
a) entidades ou empresas com as quais os titulares e/ou responsáveis técnicos da  

CONTRATADA tenham vínculo empregatício;
b) gerentes, sócios ou dirigentes de entidades ou empresas com as quais os titulares 

e/ou responsáveis técnicos da CONTRATADA tenham vínculo;
c) empresas em que sejam gerentes, sócios ou dirigentes;

VII. os  trabalhos  deverão  ser  assinados  por  profissionais  vinculados  à  empresa  que  recebeu  a  demanda, 
devidamente habilitados no  CATEC ou relacionados no  Anexo X, quando da HABILITAÇÃO POR MEIO 
DOCUMENTOS, que efetivamente tenham realizado o serviço, não sendo permitidas procurações;

VIII. entregar ao CONTRATANTE os trabalhos técnicos assinados obrigatoriamente pelo responsável técnico 
pela elaboração do serviço, devidamente habilitado/autorizado pelo CONTRATANTE quando da análise no 
CATEC ou da habilitação por meio de documentos;

IX. responder, na qualidade de fiel depositária, por toda a documentação original que lhe for entregue pelo 
CONTRATANTE, até devolução, sob protocolo;

X. comunicar por escrito ao CONTRATANTE a existência de impedimento de ordem ética ou legal em serviço 
que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, imediatamente;

XI. corrigir  sem ônus  para  o  CONTRATANTE os  serviços  que  apresentem incorreção  e  imperfeição,  sem 
prejuízo das multas contratuais;

XII. responder prontamente ao CONTRATANTE as questões relativas aos trabalhos desenvolvidos,  quando 
solicitada; 

XIII. responder  perante  o  CONTRATANTE por  qualquer  tipo  de autuação  ou  ação  que  venha  a  sofrer  em 
decorrência da prestação dos serviços contratados, por atos de seus empregados, mesmo nos casos que 
envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, 
eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
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XIV. facilitar e permitir ao CONTRATANTE, a qualquer momento, a fiscalização e acompanhamento dos serviços 
em sua sede/filial, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade à CONTRATADA;

XV. não utilizar o nome do CONTRATANTE em quaisquer atividades de divulgação de sua profissão, como, por 
exemplo, em cartões de visita, anúncios e outros impressos;

XVI. não se pronunciar em nome do CONTRATANTE a órgãos da imprensa ou clientes e agentes promotores 
sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, bem como sobre os serviços a seu cargo;

XVII. não  utilizar  nem  reproduzir,  fora  dos  serviços  contratados,  os  normativos,  documentos  e  materiais 
encaminhados ou divulgados pelo CONTRATANTE;

XVIII. guardar sigilo de todas informações fornecidas/obtidas;

XIX. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência, qualquer alteração na composição 
societária da empresa ou em seu quadro técnico;

XX. se  de  seu  interesse,  a  CONTRATADA  solicitará  formalmente  ao  Banco  sua  exclusão  temporária  na 
distribuição dos serviços por motivos de férias, afastamentos de profissionais da empresa ou outro motivo 
de força maior, informando na solicitação um  único período de exclusão com antecedência mínima de 02 
dias úteis.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

I. proceder à distribuição dos serviços entre todos os credenciados, conforme critérios de distribuição de 
serviços;

II. indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços, conforme OS (Anexo VIII);

III. notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

IV. fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade da CONTRATADA, encaminhando os 
documentos pertinentes à adequada realização dos serviços correspondentes;

V. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do contrato é até DD/MM/AAAA. Caso o Contratante não publique um novo edital de credenciamento, 
poderá o contrato ser prorrogado, mediante a formalização de aditivo, limitando-se o credenciamento contínuo a 60 
(sessenta) meses.

Parágrafo  Primeiro -  Toda  prorrogação  de  prazo  será  justificada  por  escrito  e  previamente  autorizada  pelo 
CONTRATANTE, passando tal documento a integrar o contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS
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Os serviços serão analisados pelo Centro de Serviços de Logística  -  RECIFE(PE), diretamente ou por quem esta 
vier a indicar.

Parágrafo Único.  Por interesse do CONTRATANTE, a empresa será reavaliada quanto à capacitação técnica, 
podendo  alterar-lhe  o  credenciamento  e  a  habilitação  para  uma ou  mais  atividade  técnica,  assim  como  para 
município base.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais à execução do Contrato, sujeitam-na às seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Banco e suas subsidiárias, por período não superior 

a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo.

Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades, ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

Parágrafo Terceiro - No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do Contrato e 
suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato.

Parágrafo Quarto - Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ADVERTÊNCIAS

A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Banco;
b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade 

não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA NONA – DA MULTA CONTRATUAL

Pelos dias que exceder o prazo definido para cada uma das atividades técnicas previstas contratualmente, ficará a 
CONTRATADA sujeita, de pleno direito, à multa moratória diária, calculada sobre o valor correspondente ao serviço 
contratado, conforme fórmula abaixo:

   M = 0,2 x V  onde,
K

M = valor da multa diária;
K = número de dias definidos para a execução do serviço;
V = valor da Ordem de Serviço.
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Parágrafo Primeiro - A pena de multa poderá ser aplicada até o limite de 20% do valor do serviço contratado. 

Parágrafo Segundo -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório, e a sua cobrança não isentará a empresa da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

A suspensão  temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;
c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no Contrato;
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;
f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
g) prática de atos ilícitos visando a execução do contrato;
h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o participante idoneidade para contratar com o Banco;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A declaração de inidoneidade poderá ser  proposta  ao Ministro  da Fazenda quando constatada a má-fé,  ação 
maliciosa  e  premeditada  em  prejuízo  do  CONTRATANTE,  evidência  de  atuação  com  interesses  escusos  ou 
reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

Parágrafo Primeiro - Durante o prazo de validade do contrato os erros/faltas constatados serão cumulativos para 
fins de aplicação das penalidades previstas.

Parágrafo Segundo - A aplicação de quaisquer das penalidades acima não impedirá que o CONTRATANTE adote 
contra a CONTRATADA as medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão deste Contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

a) administrativamente,  a  qualquer  tempo,  por  ato  unilateral  e escrito  do CONTRATANTE,  além dos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVI a XVIII do art. 78 da LEI 8.666/93, atualizada pela LEI 9.854, de 27.10.99:
b) amigavelmente,  formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE,  mediante  aviso 
prévio por escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;
c) judicialmente, nos termos da legislação;
d) conforme ANS – Acordo do Nível de Serviços (Anexo XV do edital Nº 2009/9738 (7420).

Parágrafo  Primeiro  -  Os casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo  Segundo -  As responsabilidades  imputadas  à  CONTRATADA,  por  prejuízos  decorrentes  de  ações 
delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato.

Parágrafo Terceiro -  A rescisão acarretará  a  retenção dos créditos decorrentes do contrato,  até  o  limite  dos 
prejuízos causados ao Banco.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGURO, ETC
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Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do 
objeto desta contratação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios 
de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos 
serviços, salvo as despesas a serem pagas pelo CONTRATANTE, devidamente expressas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

A  CONTRATADA  cede  ao  CONTRATANTE  os  direitos  patrimoniais  (ou  autorais)  relativos  aos  serviços 
especializados ora contratados, podendo o CONTRATANTE utilizá-los de acordo com o previsto neste instrumento 
contratual, nos termos do art. 111, da LEI 8.666/93.

Parágrafo Único - São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na LEI nº 8.078, 
de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO

Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, o BANCO reserva-se o 
direito de rescindir o presente contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato estão previstas no item orçamentário indicado pela Dilog/Gepae – 
Brasília (DF) para a modalidade de cada serviço prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as disposições do instrumento convocatório do 
credenciamento referido no preâmbulo, bem como os documentos a seguir relacionados:

Documento nº 1 – Atividades Técnicas;
Documento nº 2 – Remuneração de honorários e prazos de execução das atividades técnicas;
Documento nº 3 - Remuneração de deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas de postagem;
Documento nº 4 - MUNICÍPIOS BASE da empresa.

Fica eleito o foro da cidade do RECIFE(PE), para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, 
na presença das testemunhas abaixo.

Recife(PE),   DD   de   MMMMMMMMMM   de  AAAA

BANCO DO BRASIL S.A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

CSL RECIFE(PE)
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_______________________________________ _______________________________________
BANCO BANCO
             

_______________________________________
CONTRATADA

Testemunhas:

________________________________________ ________________________________________
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Documento nº 1 – Atividades técnicas - A serem executadas conforme cláusula terceira do presente 
contrato.  

1  -  TOTAL –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento, execução e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de projetos de Arquitetura, 
Instalações Hidráulicas, Sanitárias, de Incêndio, Elétricas, Automatismo, Cabeamento Estruturado, CFTV, Alarme, 
Ar Condicionado e demais projetos complementares correlatos. Compatibilização de todos os projetos, indicando 
suas interferências nas pranchas de Arquitetura. Montagem  final e fusão das especificações de todos os projetos 
em Caderno de Encargos - Parte IV e orçamento únicos para a obra.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens  PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.30.100.701.801 - Coordenação e desenvolvimento projetos de qualquer especialidade

2 - ARQ – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. Desenvolvimento 
de projeto de Arquitetura. Aprovação do projeto em órgãos regulamentadores competentes. Elaboração do Caderno 
de Encargos - Parte IV e orçamento referentes à parte arquitetônica.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens PBMS abaixo:
01.20.130.130.120  - Elaboração de Orçamento de obras
01.30.100.710.800 - Desenvolvimento de projeto Arquitetura

3 - HIDR – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. Desenvolvimento, 
execução  e  aprovação  em  órgãos  regulamentadores  competentes,  de  projetos  de  Instalações  Hidráulicas, 
Sanitárias, de Incêndio e demais projetos correlatos. Elaboração do Caderno de Encargos - Parte IV e orçamento 
de obra referente aos projetos e especificações executados.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.40.110.711.200 - Desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias
01.40.130.711.400 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de prevenção e combate a incêndio

4 - ELET – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. Desenvolvimento, 
execução   e  aprovação  em  órgãos  regulamentadores  competentes,  de   projetos  de  Instalações  Elétricas, 
Automatismo, Cabeamento Estruturado, CFTV, Alarme e demais projetos correlatos. Elaboração do Caderno de 
Encargos - Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e especificações executados.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.40.120.711.300 - Desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações
01.40.120.712.010 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas - SPDA

5  -  ARCON –  Levantamento  da  situação  do  imóvel  existente,  terreno  e/ou  edificação  e  seu  entorno. 
Desenvolvimento,  execução   e  aprovação  em  órgãos  regulamentadores  competentes,  de   projetos  de  Ar 
Condicionado. Elaboração do Caderno de Encargos -  Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e 
especificações executados.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
01.40.170.711.800 - Desenvolvimento de projetos de instalações de ar condicionado

6 - COMPAT – Compatibilização de  todos os projetos, indicando suas interferências nas pranchas de Arquitetura. 
Revisão das especificações de toda a obra. Montagem  final e fusão em documento único, do Caderno de Encargos 
- Parte IV.
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Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no  CATEC – BB para  pelo menos um dos itens PBMS 
abaixo:
01.30.100.701.801- Coordenação e desenvolvimento projetos de qualquer especialidade
01.30.100.710.800 - Desenvolvimento de projeto Arquitetura 
01.40.110.711.200 - Desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias 
01.40.130.711.400 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de prevenção e combate a incêndio 
01.40.120.711.300 - Desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações 
01.40.120.712.010 - Desenvolvimento de projetos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA 
01.40.170.711.800 - Desenvolvimento de projetos de instalações de ar condicionado 

7 – ORC – Execução de orçamentos de obras de engenharia.
Pré-requisitos: Conforme Anexo IX ou Cadastramento no CATEC – BB para os itens PBMS abaixo:
01.20.130.130.120 - Elaboração de Orçamento de obras
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Documento nº 2 – Remuneração de honorários e prazos de execução das Atividades

Remuneração de honorários

A remuneração dos honorários dos serviços será estabelecida de acordo com a equação abaixo:

                                                                                                                                           Honorários = VRR x FP x 
AP0,73

Onde:
• VRR é o Valor Regional de Referência: Unidade base de preço  de  projeto no  mercado  local,  estipulado 

em R$ 13,00/m² . 
• FP é o Fator de Ponderação: Parcela referente à ponderação entre os preços praticados para as 

atividades técnicas da tabela abaixo, expressa por seus respectivos números adimensionais

Atividade Técnica Fator de 
Ponderação

1 - TOTAL 19,90
2 - ARQ 6,00
3 - HIDRO 2,40
4 - ELET 4,50
5 - ARCON 4,50
6 - COMPAT 1,50
7 - ORC 1,00

• AP é a Área de Projeto: Área de intervenção efetivamente sujeita a projeto, expressa em m².
• Expoente 0,73: Valor fixo aplicável à variável Área de Projeto.

Observação:
A remuneração mínima dos honorários será estabelecida através da equação acima, calculada com uma área de 
projeto de 150 m²  (cento e cinquenta metros quadrados).
A remuneração devida para deslocamento,  hospedagem, alimentação e despesas de postagem será calculada 
conforme constante no anexo V.

Prazos de execução das Atividades

Atividade Técnica
Prazos por faixa de área de projeto (em dias corridos)

Até 50 m² 51 m² a 300 
m²

301 m² a 600 
m²

601 m² a 1200 
m²

Acima de 1200 
m²

1 - TOTAL 25 35 45 60 90
2 - ARQ 10 25 35 45 60
3 - HIDRO 5 15 25 35 45
4 - ELET 5 15 25 35 45
5 - ARCON 5 15 25 35 45
6 - COMPAT 4 5 7 9 12
7 - ORC 3 4 5 6 10
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Os prazos da tabela acima serão acrescidos do tantos dias quanto o número de diárias calculadas para despesas 
com hospedagem conforme o  Anexo  V e  serão  contados a  partir  da data  de autorização  para  execução dos 
serviços.
No caso de serviços cumulativos, em que um mesmo prestador de serviços for incumbido de duas ou três das 
atividades 4 – ARQ, 5 – HIDRO, 6 – ELET e 7 – ARCON, o prazo total para execução do conjunto das atividades 
será igual ao maior dos prazos para a execução de uma delas.
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Documento nº 3 – Remuneração de Deslocamento, hospedagem, alimentação e despesas postais

1. Para  efeito  do cálculo  do custo  de  deslocamento  será considerada a  distância  calculada pela  fórmula 
abaixo:

• Distância  (km)  =  2  x  percurso  entre  o  município  do evento  e  o  município  base  da  empresa mais 
próximo.

A escolha dos municípios base da empresa será feita pelo interessado no ato do credenciamento, através 
do preenchimento do  Anexo II – Requerimento de Credenciamento,  de acordo com as instruções de 
preenchimento constantes do Anexo I,

2. Para  cálculo  do  custo  de  hospedagem será  considerada  a  quantidade  de  diárias  calculada  conforme 
critérios a seguir:

• Nº de diárias =  Distância 
                         VM x JT

     Onde:
      VM = Velocidade média de locomoção igual a 80 km/h
      JT = Jornada diária de trabalho igual a 8 horas

A fração do resultado será arredondada para cima se for maior ou igual a 0,5, e para baixo, se menor que 
0,5. 

3. Para cálculo do custo de alimentação será considerada a quantidade de refeições calculada pela fórmula 
abaixo:

• Nº de refeições = 1 + 2 x Nº de diárias calculadas conforme item 2 acima.

4. No  caso  de  percurso  inferior  a  50  km,  não  será  devida  a  remuneração  referente  à  hospedagem  e 
alimentação.

5. Para as atividades 08 – COMPAT e 09 – ORC não será devida a remuneração referente a deslocamento, 
hospedagem e alimentação.

6. Os  honorários  pelos  serviços  prestados  serão  acrescidos  da  remuneração  pelo  deslocamento, 
hospedagem, alimentação e despesas de postagem calculada conforme abaixo:

- Deslocamento = distância x R$ 1,25 (valor por km rodado)
- Hospedagem = número de diárias x R$ 82,00 (valor da diária)
- Alimentação = número de refeições x R$ 22,00 (valor da verba refeição)
- Despesas de postagem (por ordem de serviço) = R$ 50,00 para os serviços do  Documento nº 2. 

Essas remunerações não são devidas quando o município base da empresa pertencer  à região 
metropolitana do Centro de Serviços de Logística do Banco. A empresa  PROPONENTE indicará no 
Anexo II (por município base) se tem ou não interesse na remuneração de despesas de postagem, 
ponderando o fato  do menor custo  de deslocamento,  hospedagem, alimentação e  despesas de 
postagem ser o primeiro critério para distribuição dos serviços (item 9.1 a).
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7. O parâmetro  de distâncias a  ser  adotado entre  os municípios da jurisdição do  Centro  de Serviços  de 
Logística – RECIFE(PE) será o obtido utilizando-se o CD-ROM Guia Rodoviário 4Rodas em sua versão 
mais recentemente atualizada (ou o disponibilizado pelo site http://www.der.uf.gov.br  ).  

8. Casos excepcionais, onde os deslocamentos não são realizados por meios de transportes convencionais e/
ou  não  esteja  prevista  remuneração  referente  a  deslocamento,  hospedagem  e  alimentação  para  as 
atividades contratadas, serão remunerados, caso a caso, com prévia negociação e aprovação pelo Centro 
de Serviços de Logística – RECIFE(PE).
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Documento nº 4 – MUNICÍPIOS BASE da empresa

ALAGOAS: Maceió, Arapiraca;

CEARÁ: Fortaleza;

PARAÍBA: João Pessoa, Campina Grande;

PERNAMBUCO: Recife, Caruaru, Petrolina;

PIAUÍ: Teresina,

RIO GRANDE DO NORTE: Natal, Mossoró;

SERGIPE: Aracaju.
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Anexo VII – Termo de Distrato

TERMO  DE  DISTRATO  DO  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DECORRENTE 
DO  PROCESSO  DE  CREDENCIAMENTO  Nº  2009/9738  (7420) 
CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E (NOME DA 
EMPRESA).

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, resolvem DISTRATAR o contrato 
acima mencionado, celebrado em __/__/____, nos termos e condições abaixo.

PARTES

1 BANCO DO BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista, 
organizada sob a forma de banco múltiplo, com sede em Brasília  (DF),  através de seu Centro de Serviços de 
Logística - RECIFE(PE),  inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/5836-00, neste ato representada pelo Gerente de 
Área  Sr.......................................................................,  brasileiro,  (estado  civil),  CPF  n.º  ......................................, 
doravante denominada simplesmente BANCO.

2 (NOME  DA  EMPRESA  ou  PROFISSIONAL),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  .................  estabelecida  na 
(endereço),  representada  por  (representante  legal),  (estado  civil),  (profissão)  CPF  n.º  ................,  residente  à 
(endereço) doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO DO DISTRATO

3 Considerando o pedido da CONTRATADA, feito por intermédio do expediente datado de __/__/____, através 
do qual é solicitada a rescisão do acordo mencionado no preâmbulo, o contrato celebrado é DISTRATADO, ficando 
sem efeito todas as cláusulas e condições pactuadas, firmando-se o distrato nas condições estabelecidas a seguir.

RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS

4 A CONTRATADA se obriga, neste ato, a pagar quaisquer prejuízos que porventura possam ser suportados 
pelo  BANCO, que lhe sejam imputados  em razão  do mau desempenho das  atividades que estavam sob  sua 
responsabilidade, no período de __/__/____ a __/__/____, se for o caso.

PRESTAÇÃO DE CONTAS E QUITAÇÃO

5 No ato da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA devolverá ao CONTRATANTE todos os processos e 
documentação que lhe foram confiados, mediante protocolo, nos termos do inciso XVIII, da cláusula terceira.

6 A CONTRATADA dá quitação total ao CONTRATANTE dos pagamentos a que fez jus, em relação a todos os 
serviços que realizou durante o período da contratação.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

7 Assim ajustadas, as partes distratantes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença das testemunhas abaixo.

 , de de
Local/data

CONTRATADA BANCO DO BRASIL S.A. 

TESTEMUNHAS

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

Anexo VIII – Ordem de serviço para projetos, especificações e orçamento de obras de engenharia e 
arquitetura

EDITAL Nº ____/____(____)                   -               CONTRATO Nº ____/____(____)
O.S. Nº ____/_____________

a) (    ) CONSULTA     B) (    ) AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

1) PRESTADOR DE SERVIÇO:
Código/Nome:_______________________________________________
Representante: _____________________
CNPJ/MF: __.___.___/____-__
Endereço:_________________________________________________________
Cidade/UF: _____________________
Telefone/Fax:__________________Endereço eletrônico: ___________________ 
Conta Corrente: _______________  Agência: ________________
PONTOS – ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO: ________

2) OBJETO – Tipo(s) de Serviço(s) (Conforme ANEXO III deste edital):
1- (   ) TOTAL 3 - (   ) HIDRO 5 - (   ) ARCON 7 - (   ) ORC
2 - (   ) ARQ 4 - (   ) ELET 6 - (   ) COMPAT

Área de edificação: ______ m²                      -                  Área de projeto: _____m² 
Área de intervenção: ______m²

3) ENQUADRAMENTO NA LEI 8.666/93: Dispensa por limite de valor (inciso I, art. 24)

4) TIPO E FINALIDADE DA OBRA:
TIPO

1 - (  ) Construção 2 - (  ) Reforma Sem 
Ampliação

3 - (  ) Reforma Com 
ampliação

4 - (  ) Outros: ______________

FINALIDADE
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1 - (   ) Acessibilidade 7 - (   ) Prédios estratégicos
2 - (   ) Equipamentos prediais - Instalação de 
Infra-Estrutura

8 - (   ) Prevenção e combate a incêndio

3 - (   ) Fachadas e Estrutura 9 - (   ) Relocalização de Dependências
4 - (   ) Instalação de Dependências 10 - (   ) Racionalização do consumo e economia de água
5 - (   ) Instalação de PAB/PAA 11 - (   ) Reformas diversas
6 - (  ) Instalação de PAE
   
5) PREFIXO/NOME(UF) DA DEPENDÊNCIA:  ____-__  /  _________________ (__)  -  CNPJ/MF: __.___.___/___-
__

6) IMÓVEL VINCULADO AO CONTRATO (projeto de engenharia/arquitetura): 
Número Universal: _________________________
Endereço:__________________________________________________________
CEP/Cidade/UF:_____________________________________________________

7) VALOR TOTAL DO SERVICO:
R$ __________,__ (__________________________________________), sendo:

Honorários: R$ ________,__ (______________________________________)
Despesas: R$ ________,__ (______________________________________)
NÙMERO DE PARCELAS: __ (___) parcela(s) fixa(s) e irreajustável(is). 

8) PRAZO GLOBAL para execução do serviço: ____ (__________________) dias corridos. 
     PRAZO PARA ÍNICIO: Imediatamente após a autorização para execução do serviço.

9) PERCENTUAL DIÀRIO DE MULTA POR ATRASO: Conforme Cláusula Nona do Anexo IV do presente edital.

10) ENQUADRAMENTO NO ORÇAMENTO (ORFIX – INVESTIMENTOS):
 ITEM _________________________

11) DEFINIÇÃO DO OBJETO PARA FINS DE RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO E MATRÍCULA CEI DO INSS
11.1) CONTRATO EXCLUSIVO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

 A empresa contratada NÃO mantém equipe à disposição.                  
11.2) CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL:

11.2.1) DEFINIÇÃO DO SERVIÇO SEGUNDO O INSS: Projeto de engenharia /arquitetura. 
OBS.: O serviço acima CONSTA, na relação de serviços isentos de retenção de INSS:                       

11.2.2) MATRÍCULA CEI: DISPENSADO DE MATRÍCULA CEI
11.2.3) INSS - CLÁUSULAS DE CONTRATO: NÃO prever contratualmente os VALORES de material e/ou 

equipamentos (constará no contrato o valor global de material e mão-de-obra). 

12) ANEXOS E INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO NO ÂMBITO DO BANCO DO BRASIL:
12.1)  Histórico:  Documentação  da  origem  do  processo,  com  solicitações  e  respectivas  aprovações  e 

autorizações atendendo aos normativos sobre competências e alçadas (LIC#480)  ___ (____) páginas. 
12.2)  Nota  técnica  aprovada  pelo  núcleo jurídico:  Desnecessária  em função  do  tipo  de  enquadramento 

pretendido.   
12.3) Minuta contratual a ser utilizada, aprovada pelo Núcleo Jurídico: Desnecessária. Minuta padrão já 

aprovada.           
12.4) Orçamento prévio do Banco: Desnecessário, por tratar-se de valores previstos no presente edital.
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12.5)  Propostas  já  obtidas  e  analisadas  para  contratação por  dispensa ou  inexigibilidade,  conforme 
Indicado no Item 2) Retro: Não se aplica, por tratar-se de valores previstos no presente edital. 

A  aceitação  do(s)  serviço(s)  objeto(s)  desta  O.S.  (ordem  de  serviço)  poderá  ser  efetivada  via  fax  nº.: 
_____________, ou por meio do correio eletrônico: ________________________, até às 17:00 do dia __/__/____.

(local e data)

 ___________________________________                            __________________________________            
             Gerente de Engenharia                                          Analista de Engenharia  e Arquitetura   

Banco do Brasil S.A. - DILOG/CSL ________________.

DE ACORDO EM __/__/____.

(identificação e assinatura de prestador de serviço)
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Anexo IX – Lista de Produtos/Serviços da Área de Engenharia   

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

CÓDIGOS PBMS DESCRIÇÃO DO ITEM
Marcar “X”

01.20.130.130.120 Elaboração de Orçamento de obras
01.30.100.701.801 Coordenação e desenvolvimento projetos de qualquer especialidade
01.30.100.710.800 Desenvolvimento de projeto Arquitetura
01.40.110.711.200 Desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias
01.40.120.711.300 Desenvolvimento  de  projetos  de  instalações  elétricas  e  de 

telecomunicações
01.40.120.712.010 Desenvolvimento  de  projetos  de  sistemas  de  proteção  contra 

descargas atmosféricas - SPDA
01.40.130.711.400 Desenvolvimento de projetos de sistemas de prevenção e combate a 

incêndio
01.40.170.711.800 Desenvolvimento de projetos de instalações de ar condicionado
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Anexo X – ficha de dados cadastrais

FICHA DE DADOS CADASTRAIS
Nome/Razão Social

Nome fantasia BDC CPF/CNPJ

Endereço E-mail 

CEP Cidade UF

Telefones Fac-símile Pessoa p/ contato

PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA
Próprio (  ) Alugado (  ) Cedido (  ) Comodato (  )

DADOS DA FILIAL/ESCRITÓRIO/REPRESENTANTE NA LOCALIDADE DE CADASTRAMENTO
Nome     (  ) Filial      (  ) Escritório     (  ) Representante CPF/CGC

Endereço CEP

Pessoa p/ contato Celular 

Telefone Fac-símile E-mail

NÚMERO DE SERVIDORES
No Setor Técnico: No Setor Administrativo:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (anexar currículos)
Nome: Formação: CREA CPF

DADOS DA CONTA NO BANCO DO BRASIL
Prefixo Agência Nome da Agência Nº da Conta

RAMOS DE ATIVIDADE – ITEM DE PRODUTO/SERVIÇO 
(anotar código PBMS ou anexar tabela da lista de produtos/serviços,  marcada com “X”)

UNIDADES DA FEDERAÇÃO ONDE PRETENDE ATUAR
Informar a(s) sigla(s) dos Estados onde a Empresa pretende atuar, ou BR para todos:
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EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (Principais)
Qtde. Espécie Marca Ano

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (Continuação)
Qtde. Espécie Marca Ano

EQUIPAMENTOS DE CAMPO (Principais)
Qtde. Espécie Marca Ano

TIPOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E/OU OBRAS JÁ EXECUTADAS PELA EMPRESA OU PROFISSIONAL:
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PRINCIPAIS SERVIÇOS TÉCNICOS E/OU OBRAS EXECUTADAS:

Nomes e endereços completos de empresas e/ou pessoas para quem presta
ou  já prestou serviços técnicos ou executou obras (principais)

DECLARAÇÃO
DECLARAMOS que os informes aqui prestados refletem, com exatidão, a atual situação da empresa nesta data, e 
assumimos o compromisso de comunicar ao Banco do Brasil S/A,  por escrito, qualquer modificação que ocorrer 
posteriormente.

_________________________________               _____________________________________
              Local e Data                                               Carimbo/Assinatura do Dirigente da Empresa
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Anexo XI – declaração de inexistência, em seu quadro, de empregados ou membro da administração do 
Banco

=====================================================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DA EMPRESA, DE EMPREGADOS OU MEMBRO 
DA ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO BRASIL
=====================================================================================

Para fins de cadastramento técnico, DECLARAMOS que inexistem em nosso quadro, funcionários da 
Gerência de Patrimônio, Arquitetura e Engenharia - GEPAE, de qualquer Centro de Serviços de Logística (CSL), ou 
membro  da  administração  do  Banco  do  Brasil  S.A.,  ocupando  as  funções  de  dirigente,  gerente,  acionista-
controlador,  responsável  técnico,  representante  comercial  ou  procurador  ou  que  exerça  cargo  de  ingerência 
administrativa na empresa;

Local e Data

           Assinatura da empresa
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Anexo XII – “A” – declaração de existência no quadro da empresa, de cônjuge, inclusive companheiros(as), 
parentes  até  2º  grau  (filhos,  netos,  irmãos,  pais,  avós),  pais  adotivos,  padrastos,  enteados,  cunhados, 
sogros, noras ou  de outras pessoas que mantenham vínculos de natureza técnica, comercial, econômica 
ou  financeira  com funcionários  do  CSL responsável  pela  licitação.  Em caso  de  existência,  deverá  ser 
indicado o nome do funcionário.

========================================================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA, NO QUADRO DA EMPRESA, DE PARENTES OU DE OUTRAS 
PESSOAS  QUE  MANTENHAM  VÍNCULOS  DE  NATUREZA  TÉCNICA,  COMERCIAL,  ECONÔMICA  OU 
FINANCEIRA COM FUNCIONÁRIOS DOS CSL OU DA GEPAE
========================================================================================

Para  fins  de  cadastramento  técnico,  DECLARAMOS  que  existe(m),  em  nosso  quadro,  cônjuge, 
parentes até 2 grau (filhos, netos, irmãos, pais e avós), pais adotivos, padrastos, enteados, cunhados, sogros, 
genros, noras ou outras pessoas que mantenham vínculos de natureza técnica, comercial, econômica ou financeira 
com empregados da GEPAE - Gerência de Patrimônio, Arquitetura e Engenharia ou das Áreas de Engenharia e 
Arquitetura  vinculadas aos Centros de Serviços de Logística (CSL) do Banco, o(s) qual(is) relacionamos abaixo:

NOME            RG            CPF

______________________ _______________ ________________
______________________ _______________ ________________
______________________ _______________ ________________
______________________ _______________ ________________

Local e Data

Assinatura da empresa
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Anexo  XII  –  “B”  –  declaração  de  inexistência  no  quadro  da  empresa,  de  cônjuge,  inclusive 
companheiros(as),  parentes  até  2º  grau  (filhos,  netos,  irmãos,  pais,  avós),  pais  adotivos,  padrastos, 
enteados, cunhados, sogros, noras ou  de outras pessoas que mantenham vínculos de natureza técnica, 
comercial,  econômica  ou  financeira  com  funcionários  do  CSL responsável  pela  licitação.  Em caso  de 
existência, deverá ser indicado o nome do funcionário.

========================================================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DA EMPRESA, DE PARENTES OU DE OUTRAS 
PESSOAS  QUE  MANTENHAM  VÍNCULOS  DE  NATUREZA  TÉCNICA,  COMERCIAL,  ECONÔMICA  OU 
FINANCEIRA COM FUNCIONÁRIOS DOS CSL OU DA GEPAE
========================================================================================

Para fins de cadastramento técnico, DECLARAMOS que inexiste, em nosso quadro, cônjuge, parentes 
até 2 grau (filhos, netos, irmãos, pais e avós), pais adotivos, padrastos, enteados, cunhados, sogros, genros, 
noras ou outras pessoas que mantenham vínculos de natureza técnica, comercial, econômica ou financeira com 
empregados  da  GEPAE  -  Gerência  de  Patrimônio,  Arquitetura  e  Engenharia  ou  das  Áreas  de  Engenharia  e 
Arquitetura  vinculadas aos Centros de Serviços de Logística (CSL) do Banco.

Local e Data

Assinatura da empresa
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Anexo XIII – declaração de inexistência, em seu quadro, de empregados menores de 18 anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, inferior a 16 anos efetuando qualquer trabalho, salvo 
como Menor Aprendiz

========================================================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
========================================================================================

(.........................nome   da  empresa....................................................,  inscrito  no  CNPJ 
nº ..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da LEI 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela LEI nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (*).

..................................................................................
(data)

...........................................................................................................
(assinatura da empresa)

(*) em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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Anexo XIV – Minuta de declaração de inexistência de fato superveniente

========================================================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

========================================================================================

Para fins de participação no credenciamento (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO 
PROPONENTE).............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da 
LEI  que,  até  a  presente  data  inexiste(m)  fato(s)  impeditivo(s)  para  a  sua  habilitação,  estando  ciente  da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Nome e identificação do declarante
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Anexo XV: Acordo do nível de serviços

1. A  performance  da  CONTRATADA  na  prestação  dos  serviços  será  aferida  através  de  uma  pontuação 
cumulativa, conforme índices adiante apresentados.

2. Essa pontuação é um dos parâmetros para a distribuição dos serviços entre as empresas credenciadas, 
conforme item 9.1 deste edital, assim como é a referência da CONTRATADA para exclusão temporária na 
distribuição dos serviços e rescisão contratual. 

3. Serão utilizados os seguintes índices de níveis de serviços:

Recusa  para  execução  de  uma 
Ordem de Serviço

Pontos
- 10

Cumprimento  de  prazos  -  por 
trabalho aprovado pelo Banco

Pontos

sem atraso
atraso até 40% 
do prazo da OS 

(Anexo VIII)

atraso mais de 
40% do prazo da 
OS (Anexo VIII)

+ 5 - 5 - 10

Conformidade  dos  serviços 
prestados  -  por  trabalho 
aprovado pelo Banco

Pontos

sem devolução 
para correção

uma devolução 
para correção

mais de uma 
devolução para 

correção
+ 5 - 8 - 20

4.   Considera-se o trabalho entregue quando da aceitação do mesmo por analista de engenharia e arquitetura do 
Banco  e  apresentação  do  protocolo  do  requerimento  de  aprovação  do  mesmo  junto  ao(s)  Órgão(s) 
regulamentador(es) competente(s).

5.      Em  caso  de  necessidade  de  ajustes  nos  trabalhos  por  solicitação  dos  Órgão(s)  regulamentador(es) 
competente(s),  será acordado entre as partes um prazo para reapresentação do trabalho com os ajustes 
solicitados e novo protocolo de requerimento de aprovação. Este prazo será objeto de aplicação da regra de 
pontuação por cumprimento de prazos da tabela supra.

6.     Uma  pontuação  acumulada  igual  ou  inferior  a  –  50  (cinquenta  pontos  negativos)  implicará  a  exclusão 
temporária da  CONTRATADA na distribuição de serviços por 30 dias.

7. Uma pontuação acumulada igual ou inferior  a – 100 (cem pontos negativos) implicará a exclusão temporária 
da  CONTRATADA na distribuição de serviços por 60 dias.

8. Uma pontuação  acumulada  igual  ou inferior  a  –  150  (cento  e  cinquenta  pontos  negativos)  implicará  na 
rescisão contratual.

9. A pontuação positiva  relativa aos trabalhos aprovados pelo Banco sem atraso e/ou sem devolução para 
correção visa premiar a CONTRATADA com boa performance, visto que a pontuação acumulada é um dos 
parâmetros na distribuição dos serviços, servindo também como indicador de melhora de performance das 
empresas credenciadas. 
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