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BANCO DO BRASIL S. A. 
EDITAL nº 2013/16657(7421) 

 
 
 
CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES DE ADVOGADOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE 
NATUREZA JURÍDICA  
 
 

BANCO DO BRASIL S.A. , pessoa jurídica de direito privado, 
sociedade de economia mista federal, por intermédio de seu Centro de 
Apoio aos Negócios e Operações Logística de São Paulo – CENOP SÃO 
PAULO, doravante designado BANCO , torna público que procederá ao 
CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES DE ADVOGADOS  para prestação 
de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica na área consultiva 
imobiliária, sem exclusividade e sem vínculo empregatício. O presente 
CREDENCIAMENTO dar-se-á à luz dos princípios orientadores da Lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, disposições do Regulamento de 
Licitações do Banco do Brasil, publicado no DOU em 24/6/1996, bem como 
pelas normas e procedimentos constantes deste Edital, conforme minuta 
analisada pelo Parecer DIJUR-CTRIS/ADLIC nº 2013/00000088-001, de 
12.04.2013 e a minuta específica pelo Parecer AJURE SAO PAULO SP/ 
CONSPUBL 9828-001, de 18/10/2013 

  
 

 
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 – A íntegra deste Edital poderá ser obtida no Centro de Apoio aos 
Negócios e Operações Logística de São Paulo – CENOP SÃO PAULO, 
regente do certame, situado na Avenida São João, nº 32 – 16º andar - 
Licitações, Centro – São  Paulo – S.P., CEP 01036-900, ou, ainda, por meio 
do site: http://www.bb.com.br/editaislicitacoes. 
 
1.2 – As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser 
protocoladas junto ao CENOP LOG SÃO PAULO, no endereço informado 
no subitem 1.1 ou encaminhadas ao endereço eletrônico 
cenop.sp.licitacoes2@bb.com.br. 
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2 – OBJETO 
 

2.1 – Constitui objeto deste Edital o credenciamento de sociedades de 
advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza 
jurídica, na área consultiva imobiliária, ao Banco do Brasil S.A., sem 
exclusividade e sem vínculo empregatício. 
 
2.2 – A prestação do serviço contratado abrange a elaboração de pareceres 
jurídicos referentes a propostas de financiamento de crédito imobiliário, 
documentos, certidões e afins, de comprador(es), de vendedor(es), outro(s) 
interveniente(s) da transação imobiliária e de imóvel(is) objeto(s) do 
financiamento e/ou da garantia, no prazo assinalado pelo CONTRATANTE  
ou, na ausência de marcação do prazo, em até 2 (dois) dias após a 
solicitação, com a disponibilização do referido parecer no gerenciador de 
processos do CONTRATANTE ;  
 

 
3 – ITEM ORÇAMENTÁRIO: 

 
3.1 – 75.899.031.000 – Outras Despesas Administrativas – Risco 
Operacional - Serviços Jurídicos.  
 
 

4 – CREDENCIAMENTO 
 

4.1 – Com a publicação do Aviso de Credenciamento, dar-se-á início ao 
prazo de credenciamento das sociedades de advogados, de acordo com as 
regras a seguir. 
 
4.2 – As sociedades de advogados interessadas deverão entregar seu 
Pedido de Credenciamento (Anexo II deste Edital) no endereço do CSL 
regente do certame, constante do subitem 1.1, acompanhado dos 
documentos previstos no subitem 4.4, até às 17:00 horas (horário de 
Brasília-DF) do dia 21/11/2013, por si, por qualquer portador ou, ainda, por 
via postal com aviso de recebimento, observado o disposto no subitem 
4.2.2, sendo inadmissível para esta finalidade o uso de e-mail ou de fac-
símile, sob pena de indeferimento, por ocasião da análise e julgamento de 
que trata a parte final do subitem 4.5. O Pedido de Credenciamento e os 
documentos referidos no subitem 4.4 poderão, ainda, ser entregues à 
Comissão de Credenciamento no dia e local previstos no subitem 4.5, até a 
hora prevista para o início da sessão de abertura dos envelopes. 
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4.2.1 – O Pedido de Credenciamento e a referida documentação 
deverão ser numerados, encadernados em espiral e acondicionados 
em envelope lacrado, com os seguintes registros na parte externa do 
envelope: 
a) Banco do Brasil S.A; 
b) Centro de Apoio aos Negócios e Operações Logística de São 
Paulo – CENOP LOG SÃO PAULO; 
c) Endereço do CENOP (o mesmo do subitem 1.1); 
d) Credenciamento nº 2013/16657(7421); 
e) Data/hora do credenciamento: 25/11/2013, às horas 10:00. 
f) Identificação da sociedade de advogados, com CNPJ. 
 
4.2.2 – A Comissão de Credenciamento não se responsabiliza por 
envelope que não seja entregue por portador no endereço do CSL 
indicado no subitem 1.1, sendo que os envelopes recebidos 
posteriormente à data fixada para entrega não serão abertos, 
independentemente da forma de entrega ou data da postagem. 
 
4.2.3 – As sociedades de advogados que, nos termos deste Edital, 
apresentarem o Pedido de Credenciamento, serão cientificadas, por 
meio de publicação no Diário Oficial da União, das decisões relativas 
ao credenciamento. 
 
4.2.4 – O documento necessário para a representação da sociedade 
de advogados na sessão de abertura dos envelopes, prevista no 
subitem 4.5, na forma exigida no subitem 12.2, deverá ser entregue à 
Comissão de Credenciamento, apartado dos envelopes.  
 
 

4.3 – Estarão impedidas de participar deste credenciamento as sociedades 
de advogados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 
a) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta 
pelo Banco; 
 
b) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
 
c) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolução ou liquidação; 
 
d) tenham como sócios: 
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d.1) membros dos Conselhos de Administração, Diretor e Fiscal, da 
Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria do Banco do Brasil S.A, 
ainda que em gozo de licença não remunerada,  seus cônjuges ou 
companheiros; 
d.2) funcionários do Banco do Brasil S.A, ainda que em gozo de 
licença não remunerada; 
d.3) cônjuges, companheiros e parentes, consanguíneos ou afins, 
até o segundo grau, de administradores do Banco do Brasil S.A. e de 
funcionários da Diretoria Jurídica, Diretoria de Crédito Imobiliário, 
Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações, ou de suas 
respectivas Redes. 
 
4.3.1 – É vedado o nepotismo, nos termos do decreto 7203, de 
4.6.2010. 
 

4.4 – Observados os demais procedimentos e critérios estabelecidos neste 
Edital, as sociedades de advogados deverão apresentar, juntamente com o 
Pedido de Credenciamento, em uma via, dentro do prazo de validade, 
numerados e encadernados em espiral:  

 
a) os documentos listados nos subitens 1 a 6 do Anexo III deste 
Edital, para comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
regularidade trabalhista, qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica da sociedade; 
 
b) os documentos complementares listados no item 7 do Anexo III 
deste Edital; 

 
c) os documentos listados no item 8 do Anexo III deste Edital, que 
serão utilizados para comprovação dos quesitos de pontuação, de 
que trata o subitem 4.8, adiante. 
 
4.4.1 – A critério da sociedade de advogados, a habilitação jurídica, a 
regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira poderão ser 
comprovadas por intermédio do Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, registro oficial do Poder Executivo 
Federal, observado o disposto no item 4 do Anexo III deste Edital. 

 
4.4.2 – A sociedade de advogados indicará no Pedido de 
Credenciamento (Anexo II deste Edital) a forma escolhida para a 
comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
qualificação econômico-financeira, ou seja, pela apresentação de 
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documentação física anexa ao Pedido de Credenciamento ou por 
meio de SICAF. 
 
4.4.3 – Os documentos listados no Anexo III deste Edital deverão ser 
apresentados no original ou por qualquer meio de cópia autenticada 
por notário, ou, ainda, obtidos via internet. As declarações terão de 
ser firmadas por representante legal das sociedades de advogados, 
sendo indispensável que as assinadas por procuração se façam 
acompanhar do respectivo instrumento de mandato, no original ou 
cópia autenticada, com firma reconhecida se particular o instrumento 
e cópia autenticada do respectivo Contrato Social. 
 
4.4.4 – As certidões relacionadas no Anexo III deste Edital deverão 
estar com prazo de validade em vigor na data marcada para a 
abertura dos envelopes. Caso as certidões sejam apresentadas sem 
indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, para 
este certame, por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 
 
4.4.5 – As sociedades de advogados que alegarem estar 
desobrigadas da apresentação de qualquer um dos documentos 
listados no Anexo III deste Edital deverão comprovar esta condição 
por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação 
em vigor, apresentado na forma indicada no subitem anterior. 

 
4.5 – Findo o prazo estabelecido no subitem 4.2, a Comissão de 
Credenciamento procederá à abertura dos envelopes, em sessão pública, a 
realizar-se no endereço do Espaço de Eventos Hakka à Rua São Joaquim, 
nº 460 – Liberdade – São Paulo S.P. CEP 01508-000, das 10:00 às 17:00 
horas (horário de Brasília-DF), do dia 25/11/2013, continuando no(s) dia(s) 
útil(eis) seguinte(s), se necessário, a partir do mesmo horário. A análise dos 
documentos constantes dos itens 1 a 7 do Anexo III deste Edital e o 
julgamento dar-se-ão em sessão reservada, em data posterior à realização 
da sessão pública referida. 
 

4.5.1 – Na sessão de abertura de envelopes, será admitido apenas 
um representante da sociedade de advogados, observadas as 
formas de representação previstas no subitem 12.2. 
 
4.5.2 – A não apresentação ou incorreção do documento de 
representação impedirá o representante de se manifestar na sessão 
e responder pela sociedade de advogados. 
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4.5.3 – Será efetuada consulta “on-line” no SICAF para as 
sociedades de advogados que optaram por comprovar a habilitação 
por meio do referido sistema. 
 
4.5.4 – Dependerá de consulta junto à SLTI (Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação, vinculada ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão) a comprovação da habilitação 
das sociedades de advogados que, embora não habilitadas no 
SICAF ou com documentação vencida, apresentarem, na sessão de 
abertura dos envelopes, cópia do formulário “Recibo de Solicitação 
de Serviço”, protocolado no prazo regulamentar. 
 
4.5.5 – De todas as reuniões públicas, a Comissão de 
Credenciamento lavrará ata circunstanciada, a ser assinada pelos 
membros da Comissão e pelos representantes dos participantes 
presentes à sessão ou por aqueles nomeados na forma do subitem 
4.5.6, a seguir. 
 
4.5.6. – Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os 
participantes presentes poderão nomear apenas alguns entre eles 
para rubricar os documentos apresentados. 
 
 

4.6 – A Comissão de Credenciamento divulgará, por meio de publicação no 
Diário Oficial da União, o resultado do julgamento da análise dos 
documentos de habilitação, abrindo prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentação de eventuais recursos, após o que serão julgados. O 
resultado conterá as sociedades de advogados habilitadas, assim 
consideradas aquelas que: 
 
a) tenham pelo menos um advogado-sócio com as exigências previstas nos 
subitens 7.1 e 7.2 do Anexo III deste Edital atendidas. 
 
b) apresentarem todos os demais documentos listados nos subitens 1 a 7 
do Anexo III deste Edital, desde que não contenham adulteração, 
falsificação, emenda, rasura ou estejam vencidos; 

 
4.6.1 – Na hipótese de nenhuma sociedade de advogados ser 
habilitada, por apresentação de documento em desacordo com o 
exigido, a Comissão de Credenciamento poderá fixar o prazo de 8 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação pelas 
interessadas, que serão comunicadas, formalmente, do dia, hora e 
local da abertura dos novos envelopes.  
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4.6.2 – A sociedade de advogados que apresentar documentos 
falsificados ou com informações falsas sujeitar-se-á à suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com o Banco do Brasil 
S.A., pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da adoção de 
medidas criminais cabíveis. 

 
4.7 – A Comissão de Credenciamento poderá proceder a diligências, junto 
às sociedades de advogados, tais como vistorias in loco, objetivando 
verificar a fidedignidade das informações, atestados, declarações e outros 
documentos apresentados, podendo valer-se de assessoramento técnico 
de profissionais não integrantes da Comissão, hipótese em que lavrará 
relatório circunstanciado e conclusivo, ficando ainda assegurado ao BANCO 
fazer consultas diretamente aos emitentes de atestados e demais 
documentos.  
 

4.7.1 – O relatório integrará o processo de credenciamento, podendo 
reverter a habilitação antes conferida, por ocasião do julgamento 
previsto no subitem 4.6, se verificado incompatibilidade entre as 
informações, atestados, declarações e documentos fornecidos pela 
sociedade de advogados e as constatações por ocasião da 
realização das diligências. 
 

4.8 – Concluída a análise, publicado o resultado do julgamento dos 
documentos, e julgados eventuais recursos, a Comissão de 
Credenciamento pontuará as sociedades de advogados habilitadas com a 
aplicação dos quesitos discriminados no item 8 do Anexo III deste Edital.  
 

4.8.1 – Havendo empate na pontuação (somatório dos pontos de 
cada quesito) entre duas ou mais sociedades de advogados, será 
realizado sorteio público para fins de desempate, em data, horário e 
local a serem designados pela Comissão de Credenciamento e 
divulgados no endereço eletrônico constante do subitem 1.1. 

 
4.8.2 – A Comissão de Credenciamento divulgará o resultado 
decorrente da aplicação dos quesitos discriminados no item 8 do 
Anexo III deste Edital, por ordem decrescente de pontos, abrindo 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de eventuais 
recursos, após o que serão julgados, com a consequente 
homologação e divulgação do resultado do credenciamento das 
sociedades de advogados para os objetos específicos deste Edital. 
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4.9 – O credenciamento não implica contratação, nem confere às 
sociedades de advogados direito subjetivo à exclusividade na prestação de 
serviços, assim como a contratação não implica pagamento de qualquer 
importância a título tão somente de contratação. Havendo contratação, esta 
se dará de acordo com a ordem decrescente de pontuação, a que se refere 
o subitem 4.8.2. 
 
4.10 – Homologado o certame, serão inicialmente contratadas 2 (duas) 
sociedades de advogados credenciadas, respeitada a ordem decrescente 
de pontuação a que se refere o subitem 4.8.2. As demais sociedades 
poderão ser contratadas pelo BANCO, de acordo com sua necessidade e 
conveniência, observada a ordem decrescente de pontuação a que se 
refere o subitem 4.8.2, até o prazo de 60 (sessenta) meses, contados da 
data da divulgação do resultado final deste credenciamento, desde que o 
BANCO não realize novo credenciamento para o mesmo objeto. 
 
4.11 – Os contratos decorrentes deste Edital poderão ter seu prazo de 
vigência fixado em até 12 (doze) meses contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogados, de acordo com a necessidade e 
conveniência do BANCO, até o limite legal de 60 (sessenta meses) meses, 
desde que não seja realizado novo credenciamento conforme previsto no 
subitem 4.10. 
 

4.11.1 – Com a extinção do contrato, a sociedade de advogados 
devolverá ao Banco a condução de todas as demandas que 
estiverem sob sua responsabilidade. 

 
 

5 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
5.1 – As impugnações ao Edital e os recursos contra as decisões referentes 
ao processo deverão ser formalizados e protocolados junto ao Centro de 
Apoio aos Negócios e Operações Logística de São Paulo – CENOP LOG 
SÃO PAULO, sito à Avenida São João, nº 32 – 16º andar - Licitações, 
Centro – São  Paulo – S.P., CEP 01036-900  e seu processamento se dará 
por intermédio da Comissão de Credenciamento. 
 
5.2 – Recebido, o recurso será comunicado às demais interessadas, por 
meio do endereço eletrônico previsto no subitem 1.1. As sociedades de 
advogados interessadas poderão impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. Findo esse prazo, a Comissão de Credenciamento poderá 
reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, 
à autoridade superior, para a decisão final. 
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5.3 – O prazo para interposição do recurso será contado a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao da intimação do ato. 
 
5.4 – Com a divulgação do resultado, será franqueada vista dos autos do 
processo às sociedades de advogados, durante o prazo previsto para a 
interposição de recursos e/ou impugnações aos recursos, no endereço do 
CSL regente do certame, das 10:00 às 16:00 horas (horário de Brasília-DF). 
 
5.5 – As questões relativas à habilitação das sociedades de advogados no 
SICAF deverão ser dirimidas diretamente pela sociedade junto à respectiva 
Unidade Cadastradora e não terão efeito suspensivo, nos termos do Inciso 
I, alínea “d” e parágrafo segundo do artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 
5.6 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados 
fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pela sociedade 
de advogados. 
 

6 – CONTRATAÇÃO 
 
6.1 – A contratação dos serviços objeto deste Edital com as sociedades de 
advogados credenciadas dar-se-á à luz dos princípios orientadores da Lei 
nº 8.666/1993 e alterações posteriores, disposições do Regulamento de 
Licitações do Banco do Brasil, publicado no DOU em 24.6.1996, pelas 
normas e procedimentos constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
6.2 – As sociedades de advogados credenciadas poderão ser chamadas a 
firmar contrato, por meio do Ato de Convocação para Contratação (Anexo 
IV deste Edital), observado o disposto no subitem 4.10. 
 

6.2.1 – O contrato deverá ser formalizado no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis - contados da data de recebimento do Ato de Convocação 
- na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(is), que, como tal, 
figure(m) no respectivo ato constitutivo, ou na pessoa de procurador 
com poderes especiais para o ato, o qual deverá exibir instrumento 
de mandato, se particular, com firma reconhecida por notário, 
devendo, um ou outro, exibir documento de identificação. 

 
6.2.2 – A sociedade de advogados que se recuse a assinar o 
instrumento de contrato, no prazo de que trata o subitem 6.2.1, cujo 
motivo apresentado não for considerado justificado pelo BANCO, 
incorrerá em total descumprimento da obrigação por ela assumida e 



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

BANCO DO BRASIL S.A. 
CENTRO DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES – CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO  

Edital de Credenciamento 2013/16657(7421) . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 10

sujeitar-se-á à aplicação de penalidade de suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o Banco do Brasil S.A., pelo prazo de 
até 2 (dois) anos. 

 
 
6.3 – Ainda que credenciadas, não serão contratadas as sociedades de 
advogados: 
 
a) que figurem como parte em ações judiciais ou administrativas contrárias 
ao Banco do Brasil S.A.; 

 
b) de que façam parte sócios, advogados empregados, associados, 
inclusive seus cônjuges ou companheiro(a)(s), que patrocinem ou figurem 
como parte em ações judiciais ou administrativas contrárias ao Banco do 
Brasil S.A; 
 
6.4 – Os advogados da sociedade contratada que não possuírem as 
exigências previstas nos subitens 7.1 e 7.2 do Anexo III deste Edital não 
poderão prestar serviços ao BANCO.   
 
6.5 – Na vigência do Credenciamento objeto deste Edital, o Banco do Brasil 
S.A., reserva-se o direito de contratar serviços advocatícios com outros 
profissionais (pessoas físicas e ou jurídicas), em atendimento à 
conveniência e necessidade do BANCO. 
 
6.6 – Qualquer alteração no ato constitutivo das sociedades de advogados, 
bem como do quadro de advogados (sócios, empregados e associados) 
que vierem a prestar serviços ao BANCO, deverá ser imediatamente a este 
comunicada, para fins de verificação do atendimento das condições das 
condições de credenciamento e contratação previstas neste Edital. 
 
6.7 – As sociedades de advogados contratadas devem manter, durante a 
vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas neste Edital, fornecendo, sempre que solicitado 
pelo BANCO, por escrito, as certidões e documentos probatórios dessas 
condições, sob pena de rescisão contratual, caso não o façam no prazo e 
forma determinados. 
 

7 – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS 
 
7.1 – A distribuição de serviços será feita de forma isonômica e equânime 
entre as sociedades de advogados contratadas. 
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7.1.1 – Por forma equânime entende-se a distribuição individual, 
aleatória e automática de serviços, entre as sociedades de 
advogados que forem contratadas, por meio de sistema 
informatizado, com observância dos critérios definidos neste Edital e 
previamente registrados no sistema. 
 
 

8 – REMUNERAÇÃO 
 
8.1 – A remuneração das sociedades de advogados que forem contratadas 
dar-se-á de acordo com as Regras de Remuneração constantes do 
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Anexo I deste Edital). 
 
 

9 – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
 
9.1 – O BANCO avaliará o desempenho obtido pelas sociedades de 
advogados contratadas, bimestralmente, conforme indicadores de eficiência 
definidos no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Anexo I deste 
Edital). 

 
 

10 – SANÇÕES 
 
10.1 – As seguintes sanções poderão ser aplicadas às sociedades de 
advogados participantes do certame, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados ao BANCO pelo infrator: 
 

a) advertência; 
 
b) multa; 
 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
BANCO, suas subsidiárias e a Fundação Banco do Brasil, 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. 
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10.2 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo, que prevê defesa prévia e recurso nos prazos definidos em 
lei, sendo franqueada ao interessado vista ao processo. 
 
 

11 – ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO 
 
11.1 – O Banco do Brasil S.A. poderá, a qualquer tempo, alterar – por 
conveniência ou pela ocorrência de fatos supervenientes que justifiquem a 
alteração, para efeito de adequação a estatuto legal – ou, ainda, revogar o 
presente Edital.  

 
12 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

12.1 – Salvo disposição expressa em contrário, ocorrendo decretação de 
feriado ou qualquer outro fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil - de expediente 
normal no Banco do Brasil S.A., subsequente aos fixados neste Edital. 
 
12.2 – Considerar-se-á legítimo representante da sociedade de advogados 
nas ocasiões relativas a este certame aquele que detiver amplos poderes 
para tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive 
renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar 
documento de identidade com fé pública, observando-se as seguintes 
situações: 
 

a) quando se tratar de representante designado pela sociedade de 
advogados no próprio SICAF, por intermédio do formulário “Dados do 
Representante”, será efetuada consulta “on-line” ao aludido sistema, 
de onde será impresso o comprovante, o qual será juntado ao 
processo; 
 
b) caso o representante da sociedade de advogados seja pessoa 
diferente das indicadas no SICAF, deverá ser apresentado também 
um dos seguintes documentos: 
b.1) instrumento particular de procuração, assinado por 
representante legal da outorgante, com firma reconhecida em 
cartório, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital; 
b.2) instrumento público de procuração contemplando os mesmos 
poderes relacionados na minuta constante do modelo do Anexo V 
Edital; ou 
b.3) documento de constituição da sociedade de advogados, quando 
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se tratar de sócio. 
 

12.2.1 – A não apresentação ou incorreção do documento de 
representação impedirá o interessado de se manifestar nas sessões 
públicas e responder pela sociedade de advogados. 
 
12.2.2 – Será admitido apenas um representante da sociedade de 
advogados nas sessões públicas relativas a este certame. 

 
12.3 – A participação no presente credenciamento implica aceitação de 
todos os termos deste Edital. 
  
12.4 – O presente credenciamento não importa necessariamente em 
contratação, podendo o BANCO revogá-lo ou anulá-lo, no todo ou em parte, 
bem como prorrogar a qualquer tempo os prazos para recebimento dos 
envelopes ou para sua abertura. 
 

12.4.1 – A assinatura do contrato estará condicionada: 
 
a) à comprovação da regularidade da situação da sociedade de 
advogados junto ao SICAF ou junto ao BANCO e da regularidade 
trabalhista (Lei nº 12.440/2011). 

 
12.5 – A sociedade de advogados é responsável pela fidelidade e 
legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados 
em qualquer fase do credenciamento. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inveracidade das informações nele contidas implicará a 
imediata exclusão da sociedade do presente processo, ou, caso tenha sido 
contratada, a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 
 
12.6 – É facultada à Comissão de Credenciamento ou à autoridade a ela 
superior, em qualquer fase do credenciamento, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  
 
12.7 – As sociedade de advogados intimadas para prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais deverão responder, por escrito, no prazo 
determinado pela Comissão, sob pena de exclusão do presente processo. 
Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito. 
 
12.8 – Todas as condições deste Edital e de seus respectivos anexos farão 
parte do Contrato, independentemente de transcrição. 
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12.9 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes deste Edital será o do local da realização do certame. 
 

 
13 – ANEXOS 

 
13.1 – Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste 
Edital, para todos os fins de direito, como anexos: 
 
a) Anexo I – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de 
Natureza Jurídica; 
b) Anexo II – Pedido de Credenciamento; 
c) Anexo III – Documentos para Habilitação e Pontuação 
d) Anexo IV – Ato de Convocação para Contratação 
f) Anexo V – Minuta de Procuração; 
g) Anexo VI – Declaração do Quadro de advogados, Estrutura e Ausência 
de Impedimentos; 
h) Anexo VII – Declaração de Inexistência de Empregados Menores no 
Quadro da Empresa; 
i) Anexo VIII – Declaração de inexistência de fato superveniente; 
j) Anexo IX – Volume estimado de demandas.  
 
 

São Paulo(SP), 24 de Outubro de 2013. 
 
 
 

Banco do Brasil S.A. 

DINOP – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações 

CENOP Logística São Paulo 

 

 

 

 

José Carlos Domingues Júnior 

Presidente da Comissão de Credenciamento 
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ANEXO I 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E 
TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA – SEGMENTO IMOBILIÁRI O 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E 
TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA  DECORRENTE DO 
CREDENCIAMENTO Nº 2013/16657(7421) REALIZADO(A) EM 
CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS GERAIS DA LEI Nº 8.666, DE 
21.6.1993, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS Nº 
8.883, DE 8.6.1994, E 9.648, DE 27.5.1998 E 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 DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA SOB O NÚMERO 00.000.000/5839-44, ADIANTE 
DENOMINADO CONTRATANTE , NESTE ATO REPRESENTADO PELO(S) 
ADMINISTRADOR(ES) DO CENTRO DE APOIO AOS NEGÓCIOS E 
OPERAÇÕES DE SÃO PAULO – CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO, NO 
FINAL QUALIFICADOS E, DO OUTRO LADO, A SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS.......................................... (DENOMINAÇÃO OU RAZÃO 
SOCIAL, ENDEREÇO, REGISTRO NA OAB, CNPJ DA SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS), NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) SR.(S) 
............................. (NOME, CARTEIRA DE IDENTIDADE, INCRIÇÃO NA 
OAB, CPF E QUALIFICAÇÃO - DIRETORES, COTISTAS INGERENTES, 
PROCURADORES - DO(S) REPRESENTANTE(S)), ADIANTE 
DENOMINADA CONTRATADA , CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A 
MINUTA-PADRÃO DO PRESENTE CONTRATO FOI APROVADA PELO 
PARECER DIJUR-CTRIS/ADLIC nº 2013/00000088-001, de 12.04.2013. 

 
 
I - DO OBJETO 
 
1 – Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA  
ao CONTRATANTE,  de serviços advocatícios e técnicos de natureza 
jurídica, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, na área consultiva 
imobiliária. 
  
 
II - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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2 – A prestação do serviço contratado abrange a elaboração de pareceres 
jurídicos referentes a propostas de financiamento de crédito imobiliário, 
documentos, certidões e afins, de comprador(es), de vendedor(es), outro(s) 
interveniente(s) da transação imobiliária e de imóvel(is) objeto(s) do 
financiamento e/ou da garantia, no prazo assinalado pelo CONTRATANTE  
ou, na ausência de marcação do prazo, em até 2 (dois) dias após a 
solicitação, com a disponibilização do referido parecer no gerenciador de 
processos do CONTRATANTE ;  
 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA 
 
3 - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da 
elaboração de pareceres jurídicos que lhe forem solicitados, incumbe à 
CONTRATADA , ainda: 
 

3.1 – Indicar representante(s), quando da assinatura deste Contrato, 
para tratar de questões administrativas relativas à execução do 
Contrato, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE  qualquer 
alteração nessa representação; 

 
3.2 - Seguir as orientações operacionais divulgadas pelo 
CONTRATANTE , necessárias à maior eficiência no relacionamento 
com as suas dependências; 
 
3.3 – Observar as orientações constantes do manual atualizado de 
operacionalização do gerenciador de processos do CONTRATANTE;  
 
3.4 - Executar os serviços objeto deste Contrato com a mais estrita 
observância dos padrões, normas e especificações definidas pela 
legislação vigente e pelo CONTRATANTE,  o qual se reserva ao 
direito de avaliar, periodicamente, a qualidade dos serviços 
prestados; 

 
3.5 - Prestar contas ao CONTRATANTE  em até 15 (quinze) dias 
antes do término da vigência deste Contrato, observado o disposto 
na cláusula 24 deste Contrato; 

 
3.6 - Observar as disposições legais relativas à segurança e ao sigilo 
bancários, à prevenção e ao combate às atividades relacionadas aos 
crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, bem como manter 
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confidencialidade de todas as informações, dados e documentos, 
relativos ao presente Contrato, aos quais a CONTRATADA  vier a ter 
acesso em razão da prestação do serviço ora contratado, sob pena 
de rescisão contratual, sem prejuízo da responsabilização civil e 
criminal cabíveis, respondendo, ainda, solidariamente, por ações e 
omissões de seus advogados-sócios, advogados-empregados, 
advogados-associados e demais advogados que prestem serviço em 
seu nome, estagiários, prepostos e demais empregados; 
 
3.7 – Comunicar ao CONTRATANTE , em até 2 (dois) dias úteis,  
eventual alteração na composição societária da CONTRATADA , no 
quadro de advogados-empregados e de associados, indicados para 
a prestação de serviços, comprovando a manutenção do 
atendimento às exigências e a ausência dos impedimentos previstos 
no Edital, pelos novos integrantes; 

 
3.8 – Informar ao CONTRATANTE seu endereço de correio 
eletrônico (e-mail), assumindo a obrigação de acessá-lo diariamente 
e de verificar o conteúdo das mensagens que lhe forem enviadas 
pelo CONTRATANTE . Deverá, ainda, manter atualizados, junto ao 
CONTRATANTE , o seu endereço profissional e eletrônico; 

 
3.9 – Assumir, na condição de depositária, inteira responsabilidade 
pela guarda e conservação de qualquer documento que lhe for 
entregue pelo CONTRATANTE , obrigando-se a restituí-los quando 
solicitados ou ao término da vigência ou da rescisão do Contrato, 
respondendo, na forma da lei, por eventual extravio, perda, 
perecimento ou outros eventos que os tornem irrecuperáveis; 
 
3.10 – Fornecer ao CONTRATANTE , sempre que solicitado, cópia 
dos comprovantes de recolhimento de tributos, relacionados com a 
prestação de serviços objeto deste Contrato; 
 
3.11 – Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas no Credenciamento e apresentar, no término do 
prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes 
devidamente atualizados: 

 
3.11.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do seu domicílio ou sede, 
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 
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órgão competente; 
 

3.11.2 – Prova de regularidade perante o INSS - Instituto 
Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND - 
Certidão Negativa de Débito; 
 
3.11.3 – 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; 
 
3.11.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho e da Lei 12.440/2011. 

 
Párarafo Primeiro – Todos os documentos 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. 

 
Párarafo Segundo  – Se a CONTRATADA  estiver 
desobrigada da apresentação de quaisquer documentos 
solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por 
meio de certificado expedido por órgão competente ou 
legislação em vigor, na forma exigida no Páragrafo acima. 

 
Párarafo Terceiro  – A CONTRATADA  estará dispensada de 
apresentar os documentos de que trata esta cláusula, caso 
seja possível, ao CONTRATANTE  verificar a regularidade da 
situação da CONTRATADA , por meio de consulta on-line ao 
SICAF. 

 
Párarafo Quarto  – O CONTRATANTE  se reserva o direito de 
rescindir administrativamente o contrato quando a 
CONTRATADA  não comprovar sua regularidade de situação, 
na forma descrita nesta cláusula. 

 
 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
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4 – São obrigações do CONTRATANTE : 
 

4.1 - Proceder à distribuição de serviços à CONTRATADA , 
observada a conveniência e a oportunidade, adstrita ao prazo de 
vigência do credenciamento e demais critérios definidos neste 
Contrato, no Edital e Anexos; 
 
4.2 - Fornecer à CONTRATADA  os subsídios necessários ao 
desenvolvimento dos serviços objeto deste Contrato, sempre que 
solicitados com antecedência; 
 
4.3 - Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições 
estabelecidas neste Contrato; 
 
4.4 – Realizar o cadastramento e viabilizar o acesso à 
CONTRATADA  no gerenciador de processos. 

 
 
V – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
 
5 – O CONTRATANTE avaliará bimestralmente o desempenho obtido pela 
CONTRATADA, por meio do seguinte indicador de eficiência:  
 

a) Tempestividade nas informações prestadas : compreende a 
prestação de informações ao CONTRATANTE , por meio do 
gerenciador de processos, acerca de parecer jurídico solicitado à 
CONTRATADA , no prazo de que trata a Cláusula 2 deste Contrato 
de Prestação de Serviços Advocatícios. 
 
Fórmula de apuração do índice de eficiência:  
Quantidade de solicitações respondidas tempestivame nte no período / 
Quantidade de solicitações encaminhadas à Contratad a no período  
 
5.1 – A apuração do desempenho da CONTRATADA  será realizada 
por meio de sistema automatizado do CONTRATANTE , abrangendo 
todas solicitações de parecer jurídico feitas à CONTRATADA . 
 
5.2 – Será apurada média geral de desempenho da CONTRATADA , 
no último dia útil de cada bimestre, conforme consta na Tabela 
abaixo: 

 
Indicador de eficiência(i)  Índice de eficiência (n)  

Tempestividade nas 
informações prestadas 

n = i x 10 
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5.3 – Em caso de nota do indicador inferior a 9,0 o CONTRATANTE, 
será instaurado processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusula contratual e aplicar as sanções 
previstas em lei, como também rescindir o Contrato. 

    
5.4 – Os resultados de desempenho da CONTRATADA , relativos ao 
período sob avaliação, serão informados bimestralmente pelo 
CONTRATANTE.    
 
5.5 – A CONTRATADA  concorda neste ato em participar da 
comparação de desempenho entre as sociedades de advogados 
contratadas que atuarem na prestação de serviços objeto deste 
Contrato. 

 
 
VI – DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6 – A CONTRATADA  será remunerada de acordo com os seguintes 
parâmetros, critérios e condições: 
 

6.1 – O CONTRATANTE efetuará a remuneração pela elaboração de 
pareceres em resposta a questionamentos jurídicos pelo valor de R$ 
150,00 (cento e cinqüenta reais) para cada parecer respondido no 
prazo contratual; 
  
6.2 - A remuneração referente à prestação de serviços objeto deste 
Contrato será efetuada pelo CONTRATANTE , mediante crédito na 
conta corrente nº...................., Agência .............., do Banco do Brasil 
S.A., de titularidade da CONTRATADA , até o 10º (décimo) dia útil do 
mês subseqüente à comprovação da realização do serviço, desde 
que essa comprovação seja realizada até o último dia útil do mês, 
deslocando-se para o mês seguinte os demais pagamentos cujos 
prazos de comprovação não tenham sido observados pela 
CONTRATADA . 

  
6.3 – O pagamento será realizado após a conferência, pelo 
CONTRATANTE , da nota fiscal/fatura, que deverá: 

 
6.3.1 – Conter o número do Contrato, o objeto contratual e o mês 
da prestação dos serviços; 
 
6.3.2 – Conter agência e número da conta corrente; 
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6.3.3 – Conter a indicação dos serviços prestados, assim como os 
respectivos valores, constantes na cláusula 6.1; 
 
6.3.4 – Ser entregue ao CONTRATANTE  até o dia 5 (cinco) do 
mês subseqüente ao da prestação do serviço ou dia útil 
imediatamente anterior, para efetuar o respectivo pagamento dos 
serviços, na forma da cláusula 6.2. 

 
Parágrafo Único  – Constatando o CONTRATANTE  qualquer 
divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será 
devolvida à CONTRATADA  em, no máximo, 2 (dois) dias úteis a 
contar da apresentação, acompanhada das informações 
correspondentes às irregularidades verificadas, para as devidas 
correções. Nesse caso, o CONTRATANTE  terá o prazo de até 3 
(três) dias úteis, a contar da data da reapresentação do 
documento, para efetuar o pagamento. 

 
 

6.4 - A remuneração ajustada neste Contrato tem como objetivo a 
contraprestação pelos serviços prestados pela CONTRATADA 
(honorários convencionais). Os custos diretos e indiretos realizados 
pela CONTRATADA para a execução dos serviços, tais como os 
decorrentes de remunerações a seus profissionais, materiais de uso 
e consumo necessários, despesas com cópias reprográficas, 
transporte, alimentação e quaisquer outros custos ou encargos 
relacionados com o objeto deste Contrato, não serão de 
responsabilidade do CONTRATANTE, motivo pelo qual não será 
devido valor adicional a esse respeito;  
 
6.5 - Eventuais pagamentos indevidos de remuneração, ensejarão ao 
CONTRATANTE  promover o estorno do respectivo crédito ou, não 
sendo este possível, fica o CONTRATANTE  desde já autorizado pela 
CONTRATADA  a compensar tais valores com outros créditos futuros 
da mesma natureza. 

 
6.6 - O CONTRATANTE  efetuará a retenção e o recolhimento de 
tributos, quando a legislação assim exigir. 
 
6.7 – Eventuais débitos vencidos, de responsabilidade da 
CONTRATADA  junto a qualquer agência do CONTRATANTE , 
poderão ser compensados com recursos oriundos deste Contrato, 
respeitadas as formalidades legais. 
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VII - DAS RESPONSABILIDADES  
 
7 – É expressamente vedado à CONTRATADA , sob pena de rescisão 
contratual e aplicação das penalidades legais e convencionais, sem 
prejuízo da responsabilização por perdas e danos: 
 

7.1 – Emitir duplicatas ou sacar letras de câmbio contra o 
CONTRATANTE  ao amparo ou em decorrência deste Contrato; 
 
7.2 – Ceder, total ou parcialmente, direitos e obrigações decorrentes 
deste Contrato; 
 
7.3 - Utilizar-se da condição de prestador de serviços ao 
CONTRATANTE  e do uso das marcas do Banco do Brasil S.A. na 
divulgação das atividades da CONTRATADA e dos advogados por 
ela indicados, bem como manifestar-se a órgãos de imprensa, em 
nome do CONTRATANTE , sobre quaisquer assuntos relativos às 
suas atividades ou aos processos patrocinados; 
 
7.4 - Utilizar e fornecer, por si ou por seus advogados-sócios, 
advogados-empregados, advogados-associados, estagiários, 
prepostos e demais empregados, quaisquer dados, informações ou 
documentos do CONTRATANTE , cujo acesso foi possível à 
CONTRATADA  em razão deste Contrato, para favorecimento de 
terceiros e de interesses estranhos ao objeto da prestação de 
serviços ora contratada, sob pena de responsabilização civil e 
criminal, além das cominações legais aplicáveis e das demais 
penalidades previstas neste Contrato. 
 
7.5 – Copiar, reproduzir, vender, ceder, licenciar, comercializar, 
alienar, transferir ou dispor de toda e qualquer operação, dados, 
materiais, desenhos, fotografias, gráficos, projetos, plantas, 
informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, 
inovações e aperfeiçoamento tecnológico ou comercial do 
CONTRATANTE , de clientes ou de terceiros a ele ligados, inclusive 
quaisquer programas, rotinas, arquivos relativos à organização 
interna, dados de cadastro e de transações econômico-financeiras e 
bancárias dos clientes; métodos de trabalho desenvolvidos ou 
utilizados em decorrência deste Contrato; estratégias e metodologias 
de negócios do CONTRATANTE , seus parceiros e de clientes que a 
CONTRATADO  venha a ter acesso por força do cumprimento do 
objeto deste Contrato ou que seja revelada, fornecida, comunicada, 
adquirida, seja verbalmente ou por escrito ou em forma eletrônica, 
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sob pena de responsabilização civil e criminal, além das cominações 
legais aplicáveis e das demais penalidades previstas neste Contrato; 

 
8 – A CONTRATADA  se compromete a manter a confidencialidade e 
integridade de todos os ativos de informações que lhe forem fornecidos nos 
termos deste Contrato, inclusive senhas e login de acessos.  
 

8.1 – A CONTRATADA  fica responsável civil e criminalmente pela 
quebra de confidencialidade a que der causa, por meio de seus 
advogados-sócios, advogados-empregados, advogados-associados 
ou quaisquer outros advogados que prestem serviço em seu nome, 
estagiários, prepostos e demais empregados, ficando obrigado a 
indenizar o CONTRATANTE  por eventuais prejuízos causados em 
razão do descumprimento do dever de confidencialidade. 

 
9 – Se a CONTRATADA , por qualquer um de seus profissionais (sócios, 
advogados-empregados, estagiários e demais empregados) e também por 
seus advogados-associados ou quaisquer outros advogados que prestem 
serviço em seu nome, agir com dolo ou culpa e causar prejuízo de ordem 
econômica ou moral ao CONTRATANTE , deverá reparar integralmente o 
dano causado, sem prejuízo da rescisão deste Contrato e da aplicação das 
demais penalidades legais e contratuais cabíveis. 
 
10 – A propositura de ação de qualquer natureza por qualquer profissional, 
sócio, empregado ou estagiário da CONTRATADA , inclusive seus 
advogados-associados e quaisquer outros que prestarem serviços em seu 
nome, na qual o CONTRATANTE  seja citado na condição de réu, 
reclamado ou litisconsorte, autoriza a retenção de créditos oriundos da 
prestação do serviço contratado, até o valor estimado da condenação. 
 
11 – Responderá, ainda, a CONTRATADA , em caso de desídia, incúria ou 
inércia de seus advogados na condução das demandas que lhe forem 
confiadas, tais como: má qualidade na elaboração de pareceres; não 
atingimento do indicador de eficiência estabelecidos pelo CONTRATANTE;  
descumprimento de cláusulas contratuais; infração a normas do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e do Código de Defesa do 
Consumidor Bancário (Resolução BACEN 2.878, de 26.7.2001) ou adoção 
de procedimento incompatível com o Estatuto da Advocacia e Código de 
Ética e Disciplina dos Advogados. Em tais hipóteses, será instaurado 
processo administrativo para aplicação das sanções previstas em lei e para 
rescisão deste Contrato, sem prejuízo da responsabilização civil e penal e 
demais cominações legais e convencionais. 
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12 – Nas hipóteses previstas neste Contrato, na ocorrência de prejuízos 
decorrentes de má atuação ou atuação irregular e no caso de rescisão 
motivada por infração contratual ou legal da CONTRATADA,  esta fica 
obrigada a indenizar o CONTRATANTE, que poderá promover a 
compensação entre o valor dos prejuízos que lhe forem causados pela 
CONTRATADA e o das remunerações eventualmente devidas, ficando o 
CONTRATANTE,  desde logo, autorizado a reter quantias porventura 
existentes a crédito da CONTRATADA , até o limite dos prejuízos causados 
e dos danos sofridos. 
 
13 – Em caso de rescisão deste Contrato, motivada por infração contratual 
ou legal, sujeitar-se-á também, a CONTRATADA , ao pagamento de multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor das perdas e danos a que der causa. 
 
 
VIII – DAS SANÇÕES 
 
14 - Os atos praticados pela CONTRATADA , prejudiciais à execução do 
contrato, sujeitam-na às seguintes sanções: 
 

14.1 – Advertência; 
 
14.2 – Multa; 
 
14.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
Banco do Brasil, suas subsidiárias e a Fundação Banco do Brasil, por 
período não superior a 2 (dois) anos; 
 
14.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
União enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

 
Páragrafo Primeiro  – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido 
processo administrativo. 
 
Páragrafo Segundo  – A aplicação das penalidades ocorrerá após 
defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 
Páragrafo 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. 
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Páragrafo Quarto  – Nos prazos de defesa prévia e recurso, será 
aberta vista do processo aos interessados. 

 
15 – Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não 
acarretem prejuízos para o CONTRATANTE , a advertência poderá ser 
aplicada quando ocorrer execução insatisfatória ou pequenos transtornos 
ao desenvolvimento dos serviço objeto deste Contrato, desde que sua 
gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou da 
declaração de inidoneidade. 
 
16 – O CONTRATANTE  poderá aplicar à CONTRATADA  multa por 
inexecução total ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por 
cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada no mês anterior para os 
serviços prestados. 
 

16.1 – Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no 
"caput" desta cláusula será elevado em 1% (um por cento) a cada 
reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da nota 
fiscal/fatura apresentada no mês anterior. 
 
16.2 – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não 
isentará a CONTRATADA  da obrigação de indenizar eventuais 
perdas e danos. 
 
16.3 – A multa aplicada à CONTRATADA  e os prejuízos por ela 
causados ao CONTRATANTE  serão deduzidos de qualquer crédito a 
ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
 
16.4 – A CONTRATADA  desde logo autoriza o CONTRATANTE  a 
descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela 
aplicadas. 

 
17 – A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 

17.1 -  Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
17.2 – Reincidência de execução insatisfatória dos serviços 
contratados; 
 
17.3 – Atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, 
contrariando o disposto no contrato; 
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17.4 – Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou 
multa; 
 
17.5 – Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
17.6 – Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
17.7 – Prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do 
contrato; 
 
17.8 – Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir 
idoneidade para contratar com o Banco do Brasil S.A.; 
 
17.9 – Inadimplemento, por parte da CONTRATADA , de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias devidas aos seus empregados; 
 
17.10 – Descumprimento das obrigações deste Contrato, 
especialmente aquelas relativas à prestação dos serviços. 

 

18– 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. 
 
 
IX – DA RESCISÃO 
 
19 – A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 

19.1 – Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e 
escrito do CONTRATANTE , nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 
9.854, de 27.10.99; 

 
19.2 – Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e 
fundamentada do CONTRATANTE , mediante aviso prévio por 
escrito, de 60 (sessenta) dias ou de prazo menor a ser negociado 
pelas partes à época da rescisão; 

 
19.3 – Judicialmente, nos termos da legislação. 



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

BANCO DO BRASIL S.A. 
CENTRO DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES – CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO  

Edital de Credenciamento 2013/16657(7421) . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 27

20 – A rescisão também poderá ocorrer, quando a CONTRATADA : 

20.1 -- Deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, 
inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para 
com seus empregados; 
 
20.2 – Vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão da 
Administração Pública; 

 
20.3 – Vier a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou 
outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-
financeira;   

 
20.4 – Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações 
sigilosas às quais tenha acesso por força de suas atribuições 
contratuais; 

 
20.5 – Incorrer em alguma outra hipótese de rescisão prevista neste 
Contrato. 

 
21 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
22 – As responsabilidades imputadas à CONTRATADA , por prejuízos 
decorrentes de ações delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE , não 
cessam com a rescisão do contrato. 
 
23 – A rescisão deste Contrato, por qualquer hipótese, ou sua extinção em 
razão do atingimento de seu termo final não gerará, em nenhuma hipótese, 
em favor da CONTRATADA , direito à percepção de quaisquer outras 
verbas, seja a que título for, exceto as decorrentes de ato praticado antes 
de rescisão. 
 
24 – Em quaisquer dos casos de extinção deste Contrato, a CONTRATADA  
fará a prestação de contas das demandas sob sua condução, entregando 
ao CONTRATANTE  os arquivos digitalizados de documentos que lhe forem 
encaminhados para elaboração de parecer jurídico.  
 
25 - Em qualquer das hipóteses de extinção do Contrato previstas nesta 
cláusula, a CONTRATADA  devolverá qualquer demanda que lhe tenha sido 
confiada. 
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X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26 – A CONTRATADA  declara que: 
 

26.1 – Os profissionais que prestarão os serviços objeto deste 
Contrato não incorrem nos impedimentos previstos nos subitens 4.3 
e 6.3 do Edital; e 
 
26.2 – Os advogados que prestarão os serviços objeto deste 
Contrato atendem às exigências de qualificação previstas nos 
subitens 7.1 e 7.2 do Anexo III do Edital.   

 
27 – A CONTRATADA  declara e obriga-se, ainda, a: 
 

27.1 – Exercer suas atividades em conformidade com a legislação 
vigente; 
 
27.2 – Não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus 
fornecedores de produtos e serviços, de trabalho ilegal e/ou análogo 
ao escravo; 
 
27.3 – Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus 
fornecedores de produtos e serviços, menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso; 
 
27.4 – Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus 
fornecedores de produtos e serviços, menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e, 
nesse caso, o trabalho não poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer 
em horário noturno e/ou de modo a não permitir a frequência escolar; 
 
27.5 – Não se utilizar de práticas de discriminação negativa e 
limitativas para o acesso e manutenção do emprego, tais como por 
motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado 
civil, idade, situação familiar, estado gravídico etc.; 
 
27.6 – Proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas 
danosas e executando seus serviços em observância à legislação 
vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais; 
 
27.7 – Conhecer o Código de Ética do CONTRATANTE disponível na 
Internet, endereço: http://www.bb.com.br (página principal). 
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28 – Qualquer mudança de endereço físico e ou eletrônico de uma das 
partes contratantes deverá ser imediatamente comunicada à outra. 
 
29 – As reuniões realizadas entre representantes credenciados das partes 
serão registradas por escrito em forma de ata, assinada pelos referidos 
representantes. 
 
30 – As comunicações relativas a este Contrato serão consideradas 
regularmente feitas quando entregues e enviadas ao endereço da 
CONTRATADA,  constante do preâmbulo, por carta protocolada ou 
telegrama, e também por fac-símile, e-mail ou outro meio eletrônico. 
 
31 – A CONTRATADA  compromete-se a autorizar, a qualquer tempo, o 
acesso do CONTRATANTE  às suas dependências, objetivando o 
cumprimento do disposto no artigo 58, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, para 
verificações relativas à prestação dos serviços objeto deste Contrato, 
possibilitando a realização de vistorias, inclusive em bancos de dados 
eletrônicos referentes aos casos objeto deste Contrato. 
 
32 – Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por 
representantes ou comissão de representantes do CONTRATANTE , que 
terão a atribuição de prestar orientações gerais e exercer o controle e a 
fiscalização da execução contratual. As orientações serão prestadas 
diretamente ao preposto da CONTRATADA , designado por ocasião da 
assinatura do presente contrato, nos termos do art. 68, da Lei n° 8.666/93. 
 

32.1 – A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA  de 
cumprir as obrigações contratuais assumidas neste contrato. 

 
33 – Qualquer reclamação sobre a inexecução ou deficiente execução dos 
serviços ora contratados, deverá ser feita pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA, por escrito, podendo ser entregue mediante protocolo – 
aviso de recebimento (AR) ou por outros meios com confirmação de 
recebimento. O não atendimento aos termos da reclamação facultará a 
rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
estabelecidas neste contrato. 
 
34 – As normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e qualquer 
outra legislação trabalhista não se aplicam à prestação dos serviços objeto 
deste Contrato, uma vez que não existirá relação de trabalho do 
CONTRATANTE,  com quaisquer dos profissionais que venham a prestar 
serviços decorrentes deste Contrato. 
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35 – As obrigações de natureza tributária, previdenciária, trabalhista, 
acidentária e civil em relação a quaisquer dos profissionais que venham a 
prestar serviços à CONTRATADA  ou decorrente dos serviços que venham 
a ser contratados são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA , 
sem nenhuma espécie de responsabilidade subsidiária e ou solidária do 
CONTRATANTE . 
 
36 – Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da 
CONTRATADA  com outrem, o CONTRATANTE  reserva-se o direito de 
rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante 
da alteração social. 
 
37 – São assegurados ao CONTRATANTE  todos os direitos e faculdades 
previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
XI – DA VIGÊNCIA 
 
38 – O Contrato vigerá até ..../...../....., podendo ser prorrogado, por meio de 
aditivo, conforme necessidade e conveniência do CONTRATANTE , até o 
limite de 60 (sessenta) meses, contados da sua assinatura.  
 
 
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
39 – Elegem as partes o Foro da Comarca de São Paulo, para dirimir as 
questões decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
40 – Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, 
todas as disposições do instrumento convocatório do credenciamento 
referido no preâmbulo deste Contrato. 
  
E por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 02 
(duas) testemunhas abaixo assinadas e identificadas. 
 
 
_________________ de ____________de 20xx. 
 
 
_______________________________________ 
Banco do Brasil S.A. – Contratante   
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______________________________________ 
                                  – Contratada 
 
Testemunhas: 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
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ANEXO II 

 
 
Ao 
Banco do Brasil S.A. 
CENOP SÃO PAULO - SP 
Comissão de Credenciamento 
Av. ................, n º   ,  
CEP  Cidade - UF 
 
 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 

. 

.............sociedade de advogados, registrada na OAB/... sob o nº ..., no 
CNPJ sob nº ....../......-...., endereço, CEP........, representada por ..........., 
inscrito na OAB/.... sob o nº ... e no CPF/MF sob o nº .........-..., vem 
manifestar seu interesse em ser credenciada por essa Instituição Financeira 
para prestar serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, de 
acordo com os critérios e condições estabelecidos no Edital nº 
2013/16657(7421). 
 
01. Para tanto, DECLARA, sob as penas da lei, que conhece os termos do 
Edital e seus Anexos e de todas as informações e condições para o 
cumprimento das obrigações do objeto deste credenciamento; 
 
02. A sociedade opta por comprovar sua habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e qualificação econômico-financeira, por meio de: 
 
(   ) apresentação de documentos físicos anexos a este Pedido; 
 
(   ) SICAF. 
 
03. Em anexo, seguem os documentos exigidos para a participação no 
credenciamento. 
 

 
 

(Localidade/data), .... de ..................... de .................. 
 

........................................................................... 
(representante da sociedade de advogados) 
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ANEXO III 
 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E PONTUAÇÃO 
 
 

1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
1.1 - Ato constitutivo, em vigor, registrado no Conselho Seccional da OAB 
da respectiva base territorial onde localizada sua sede, observadas as 
normas do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB. 

 
2 – REGULARIDADE FISCAL 
 
2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
2.2 - Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, referente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Edital; 
 
2.3 - Prova de regularidade das obrigações relativas ao FGTS, mediante a 
apresentação de Certificado de Regularidade;  
 
2.4 - Comprovação de regularidade perante a Seguridade Social, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) de contribuições 
previdenciárias  
 
2.5 - Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à 
dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil;  
 
2.6 - Prova de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual e 
Distrital (esta última exigível apenas de sociedades de advogados situadas 
no Distrito Federal) – abrangendo os tributos mobiliários, relativa à sede e 
às filiais;  
 
3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
3.1 - Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação 
judicial, expedida pelo distribuidor da sede do interessado 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, por 90 (noventa) dias a partir da data de sua 
emissão; 
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3.1.1 - 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; 

 
3.2 - 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 a sociedade de advogados boa situação financeira; 
 

3.2.1 – A comprovação da boa situação financeira da sociedade de 
advogados será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, devendo a sociedade apresentar 
resultado maior do que 1(um) em todos os índices aqui 
mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo 
Circulante + Passivo Não Circulante 
 
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 
 
4 – HABILITAÇÃO POR MEIO DO SICAF 
 
4.1 – A sociedade de advogados que optar pela comprovação da 
habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação econômico-
financeira por meio do SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo 
Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, de 11.10.2010, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Decreto nº 3.722, de 
09.01.2001, deverá: 
 
a) 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; 
 
b) atender às exigências para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia 
útil anterior à data para abertura dos envelopes, prevista no subitem 4.2 do 
Edital; 
 
4.2 – As sociedades de advogados que não estejam habilitadas no SICAF 
poderão habilitar-se em qualquer “Unidade Cadastradora” do Sistema. A 
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relação das unidades cadastradoras poderá ser obtida, via internet, no 
endereço http://www.comprasnet.gov.br; 
 
4.3 – Os documentos necessários para registro cadastral no SICAF estão 
previstos no manual do SICAF, disponível no site www.comprasnet.gov.br, 
opção Publicações / Manuais / SIASGnet, que contempla também os 
procedimentos e instruções de preenchimento dos formulários. 
 
4.4 – A regularidade da habilitação da sociedade registrada no SICAF será 
confirmada por meio de consulta “on-line” ao Sistema, no ato de abertura 
dos envelopes. 
 
4.5 – Na hipótese de a sociedade de advogados ter providenciado o seu 
Cadastramento no SICAF, no prazo máximo de até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, constante do 
subitem 4.2 do Edital, estando ainda pendente de análise e decisão quanto 
à regularidade das exigências de cadastro no SICAF, deverá ser 
apresentado o “Recibo de Solicitação de Serviço” - RSS à Comissão de 
Credenciamento, na sessão de abertura dos envelopes, sob pena de 
inabilitação. Neste caso, os trabalhos serão suspensos para procedimento 
de diligência. 
 
4.6 – À sociedade de advogadas inscrita no SICAF, cuja documentação 
relativa à regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira 
encontrar-se vencida no referido Sistema, será facultada a apresentação da 
documentação atualizada à Comissão de Credenciamento durante a 
sessão de abertura de envelopes. 
 
5 – REGULARIDADE TRABALHISTA  
 
5.1 - Certidão negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho 
e da Lei 12.440/2011, relativa à sede e às filiais; 
 
6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1 - Declaração, na forma do Anexo VI do Edital (Nome – OAB – UF de 
inscrição da OAB), com informação de todo o quadro de advogados (sócios, 
empregados e associados), nºs de inscrição da OAB e de que tanto a 
sociedade de advogados como os advogados relacionados não incorrem 
nos impedimentos previstos nos subitens 4.3.a a 4.3.c do Edital e de que 
seus sócios não incorrem também nos impedimentos previstos no subitem 
4.3.d do Edital. 
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6.1.1 - Por associados entendem-se os advogados com contrato de 
associação averbado ao registro da sociedade de advogados 
interessada junto à Seccional da OAB, em conformidade com o art. 
39, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia 
e da OAB; 

 
6.2 - Comprovação de prestação de serviços advocatícios e técnicos de 
natureza jurídica na área consultiva imobiliária, expressa e declaradamente 
satisfatória, mediante a apresentação de atestados, com firma(s) do(s) 
emitente(s), reconhecida(s), fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, na área consultiva imobiliária. 
 
6.3 - Declaração, firmada por representante legal da sociedade de 
advogados, sob as penas da lei, de que a sociedade de advogados 
possuirá, quando da contratação, e manterá durante a vigência do contrato: 
 
a) estrutura de pessoas em número suficiente para o atendimento das 
demandas que lhe forem entregues;  
 
b) as instalações e o aparelhamento adequados para a prestação dos 
serviços, devendo contemplar, no mínimo:  
 
I – microcomputadores com todos os softwares instalados (suíte de 
escritório, sistemas operacionais e demais aplicativos), com licenças 
vigentes e capacidade mínima para acessar aplicativos via web, utilizando o 
navegador Mozilla Firefox 3.6.18 ou versão superior;  
 
II – linhas telefônicas e fac-símile; 
 
III – link de comunicação para acesso à internet, preferencialmente 
dedicado, com velocidade compatível com a quantidade de usuários que 
utilizarão o sistema de forma simultânea; 
 
IV – sistema de digitalização capaz de gerar imagens monocromáticas e ou 
coloridas com resolução mínima de 200 dpi (pontos por polegada), 
contendo recurso de OCR (reconhecimento de caracteres ortográficos), no 
formato PDF, sendo o tamanho do arquivo limitado a 5 MB; 
 
V – sistema automatizado de geração de cópias de segurança, de 
periodicidade não superior a 5 (cinco) dias, cujos arquivos sejam 
espelhados em pelo menos 2 (dois) dispositivos de armazenamento. 
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7 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
7.1 – Certidão de registro das inscrições da sociedade de advogados e de 
seus advogados-sócios perante a respectiva seccional da OAB, observado 
o disposto no subitem 4.6.a do Edital;  
 
7.2 - Certidões negativas vigentes de condenação em processo disciplinar 
dos advogados-sócios, emitida pela respectiva Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, observado o disposto no subitem 4.6.a do Edital;  
 
7.3 - Declaração de regularidade, na forma do anexo VII do Edital, firmada 
por representante legal da sociedade de advogados para os fins do inciso 
V, do artigo 27, da Lei 8.666, de 21.6.1993, de que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos (artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal); 
 
7.4 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua 
habilitação, que impeça a sociedade de advogados de participar deste 
credenciamento, conforme minuta constante do anexo VIII do Edital. 
 
7.5 – Declaração, constante do Anexo II do Edital (Pedido de 
Credenciamento), de que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições para o cumprimento das obrigações do objeto deste 
credenciamento. 
 
8 – DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DOS QUESITOS DE 
PONTUAÇÃO 
 
8.1 - Documentos que serão utilizados para comprovação dos quesitos de 
pontuação, de que trata o subitem 4.8 do Edital: 
 
a) atestados, conforme discriminados nas tabelas do subitem 8.2; 
 
b) declaração de que trata o subitem 6.1 deste Anexo, acompanhada dos 
seguintes documentos: GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social), com a relação dos advogados-
empregados da sociedade, considerada válida, para este certame, por 90 
(noventa) dias a partir da data de sua emissão; cópias dos contratos de 
associação dos advogados-associados informados na declaração, 
averbados ao registro da sociedade de advogados junto à Seccional da 
OAB; 
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8.2 – Os quesitos de pontuação serão aplicados, de acordo com as tabelas 
abaixo: 

 
Quesito 1  Documento 

comprobatório 
Pontuação  

Atuação na área 
consultiva imobiliária 

Atestados, emitidos por 
pessoas jurídicas, 
comprovando a 
prestação satisfatória de 
serviços advocatícios e 
técnicos de natureza 
jurídica na área 
consultiva imobiliária  

5 pontos para atestado emitido 
por instituições financeiras ou 
do Sistema Financeiro 
Habitacional (SFH), limitado a 5 
instituições 
 
2 pontos por atestado emitido 
por outras pessoas jurídicas, 
limitado a 3 pessoas jurídicas 
 

OBS: Para a computação de pontos do quesito, será considerado apenas 1 (um) 
atestado por emitente. 
 
Pontuação extra em razão de atestados emitidos por instituições financeiras 
ou SFH,  em que constem o total de pareceres jurídicos emitidos pela sociedade 
de advogados em propostas de financiamento imobiliário, nos últimos 5 anos. A 
pontuação extra será obtida por meio do somatório do nº de pareceres informado 
nos atestados. 
 
Total de pareceres jur ídicos emitidos em propostas de financiamento imobi liário, 
nos últimos 5 anos 
Até 50 pareceres 1 ponto; 
De 51 a 100 pareceres 2 pontos; 
Acima de 100 pareceres 3 pontos. 
OBS: Para a computação de pontos do quesito, inclusive da pontuação extra, será 
considerado apenas 1 (um) atestado por emitente. 
 
Quesito 2  Documento 

comprobatório 
Pontuação  

Quantidade de 
advogados-sócios, 
advogado-empregados 
e advogados-associados 
da sociedade 

Documentação prevista 
no subitem 8.1.b deste 
Anexo 

Até 6: 2 pontos; 
De 7 a 12: 4 pontos; 
De 13 a 18: 6 pontos; 
De 19 a 24: 8 pontos; 
De 25 a 36: 12 pontos: 
Acima de 36: 16 pontos. 
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ANEXO IV 
 
À 
Nome da sociedade 
Endereço completo 
Cidade-UF 
 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
 
Fica, neste ato, essa sociedade de advogados licitante convocada para a 
formalização do contrato objeto do Edital nº 2013/16657(7421), publicado 
no DOU em ___/___/_____, que se dará no CSL ...................., localizado à 
Av. ..........., nº, no prazo de 05 dias úteis a contar do recebimento deste, 
devendo se fazer presente ao certame, admitida a representação, hipótese 
em que o instrumento de mandato será na forma pública e específica para o 
ato ou por instrumento particular, com firma reconhecida por notário, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
nos artigos 64 e 81 da Lei n° 8.666, de 26.6.1993. 
 
 
 

São Paulo (SP), ..... de ........................ de 20... 
 

BANCO DO BRASIL S.A 
 

Assinatura(s). 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
Obs.: acondicionar em envelope opaco, tamanho ofício e providenciar a 
expedição sob aviso de recebimento. 
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ANEXO V  
 

MINUTA DE PROCURAÇÃO 
 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social etc) 
 
 
 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
 
 
OBJETO:  representar a outorgante perante o Banco do Brasil S.A., no 
curso do CREDENCIAMENTO nº 2013/16657(7421) que se realizará no 
......... (Nome e endereço da dependência)  
 
 
PODERES:  retirar editais, apresentar documentação, participar de sessões 
públicas de abertura de envelopes, assinar as respectivas atas, registrar 
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito 
de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos 
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
Local e Data 
 
Assinatura 
 
 
 
 
 
 
OBS.: a presente procuração deverá ser assinada por representante legal 
da sociedade de advogados, com firma reconhecida em cartório 
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ANEXO VI 
 
Ao 
Banco do Brasil S.A. 
CENOP SÃO PAULO - SP 
Comissão de Credenciamento 
Av. ..., nº ... 
CEP Cidade – UF 

 
DECLARAÇÃO DO QUADRO DE ADVOGADOS, ESTRUTURA E 

AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
 

 
Em atendimento ao disposto no subitem 6.1 do Anexo III do Edital, a 
sociedade.............., registrada na OAB/... sob o nº ..., no CNPJ sob nº 
....../......-...., endereço, CEP........, representada por ..........., inscrito na 
OAB/.... sob o nº ... e no CPF/MF sob o nº ......... informa abaixo a relação 
de seus advogados (sócios, empregados e associados): 
 

Nome do advogado 

Condição na 
sociedade (sócio, 

empregado ou 
associado) 

Nº de 
inscrição 
da OAB 

UF de 
inscrição 
da OAB 

    
    
    
    
    
    
    
OBS1: Utilizar quantas linhas forem necessárias. 
 
A sociedade declara que: 
 
a) não se enquadra nas situações de impedimento previstas nos subitens 
4.3.a a 4.3.c do Edital; 
 
b) seus advogados não se enquadram nas situações de impedimento 
previstas nos subitens 4.3.a a 4.3.c do Edital;  
 
c) seus sócios não incorrem nos impedimentos previstos no subitem 4.3.d 
do Edital. 
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d) possuirá, quando da contratação, e manterá, durante a vigência do 
contrato, as exigências de estrutura previstas no subitem 6.3 do Anexo III 
do Edital. 
 
 

(Localidade/data), .... de ..................... de .................. 
........................................................................... 

(representante da sociedade de advogados) 
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ANEXO VII 
 
Ao 
Banco do Brasil S.A. 
CENOP SÃO PAULO - SP 
Comissão de Credenciamento 
Av. ..., nº ... 
CEP Cidade - UF 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES NO  
QUADRO DA EMPRESA  

 
................................................................................, registrada na OAB/... 
sob o nº ..., no CNPJ sob nº ....../......-...., endereço, CEP........, representada 
por ..........., inscrito na OAB/.... sob o nº ... e no CPF/MF sob o 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) 
 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII 

 
Ao 
Banco do Brasil S.A. 
CENOP SÃO PAULO - SP 
Comissão de Credenciamento 
Av. ..., nº .. 
CEP Cidade - UF 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

 
................................................................................, registrada na OAB/... 
sob o nº ..., no CNPJ sob nº ....../......-...., endereço, CEP........, representada 
por ..........., inscrito na OAB/.... sob o nº ... e no CPF/MF sob o nº ......... 
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. 
 
 

 
................................................................................. 

(data) 
 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IX  
 

VOLUME ESTIMADO DE DEMANDAS 
 

 
 

Objeto:  Credenciamento de sociedades de advogados para prestação de 
serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, na área consultiva 
imobiliária, ao Banco do Brasil S.A., sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício. 
 
1. Volume estimado de demandas no prazo de duração dos contratos: 

 

Prazo de duração dos contratos 
Volume estimado de demandas no 

decorrer da vigência dos 
contratos 

12 meses 10.400 

 
 

 
        

 


