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CENTRO DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES DE 
LOGÍSTICA SÃO PAULO (SP) 

 
 

CREDENCIAMENTO 
 

CENOP LOGÍSTICA SÃO PAULO (SP) N.º 
2012/99001 (7421) SL 

 
 

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica, Pessoa J urídica, inclusive empresa 
Individual, devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social contemple 
atividades técnicas de engenharia e/ou arquitetura,  para a prestação dos serviços 
técnicos profissionais, adiante descritos, em carát er eventual, de acordo com os 
critérios, termos e condições estabelecidas neste i nstrumento, sempre que houver 
interesse previamente manifestado pelo BANCO, para atendimento em todo o 
Estado de São Paulo. 

 
 

 ERRATA  
Informamos que o Edital em epígrafe sofreu alterações e inclusões, abaixo apresentadas:  
 
1.1 - Edital 
 
- Alteração das alíneas “f” e “g” e inclusão das alíneas “h” a “j”, no subitem 3.1, em negrito 
 
 
3.1 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 cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo BANCO; 
c) seja declarada inidônea em qualquer esfera de governo; 
d) deixe de apresentar a documentação/informações solicitadas ou apresente-a incompleta  ou 

em desacordo com as disposições deste Edital; 
e) esteja sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
f) sociedades limitadas que tenham em seu quadro so cietário funcionários do Banco do 

Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remun erada, ou membro da 
Administração desta Instituição, mesmo subcontratad o, salvo os casos de empresa sob 
controle do próprio Banco; 

g) sociedades anônimas (capital aberto ou fechado) que tenham em seu quadro acionário 
funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em g ozo de licença não remunerada, ou 
membro da Administração desta Instituição, mesmo su bcontratado, como dirigente, 
acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto; 
controlador; responsável técnico; salvo os casos de  empresa sob controle do próprio 
Banco; 

h) sociedades anônimas (capital aberto ou fechado) que tenham em seu quadro acionário 
funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em g ozo de licença não remunerada, ou 
membro da Administração desta Instituição, mesmo su bcontratado, como acionista 
controlador detentor de até 5% (cinco por cento) do  capital com direito a voto e que 
atue em área do Banco: i) com gerenciamento sobre o  contrato ou sobre o serviço 
objeto da presente licitação; ii) na área demandant e da licitação; e/ou iii) na área que 
realiza a licitação; salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; 
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i) funcionário do Banco, ainda que em gozo de licen ça não remunerada, ou membro de 
sua administração; 

j) sociedades cooperativas – em cumprimento ao TERM O DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL 
firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Ministério  Público do Trabalho, homologado 
pela Justiça do Trabalho em 04.08.2004 – uma vez qu e a execução dos serviços ora 
licitados enseja relação de subordinação entre o tr abalhador e a empresa que prestará 
os serviços.  

 
- Inclusão de regularidade trabalhista no subitem 4.1, em negrito 
 
 
4.1 Para o credenciamento, as empresas interessadas, inclusive as empresas que 

constituírem consórcio, terão que satisfazer os requisitos relativos a: 
• habilitação jurídica; 
• regularidade fiscal 
• regularidade trabalhista 
• qualificação econômico-financeira 
• qualificação técnica; 

 
 

- Alteração dos  incisos “III” e “IV” no subitem 4.2.2.1.2, em negrito 
 
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 Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do 
domicílio ou sede do PROPONENTE, compreendendo a Ce rtidão de Quitação de 
Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou ou tras equivalentes na forma da lei 
– expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente; 

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, m ediante apresentação de certidão 
Unificada, expedida conjuntamente pela Secretaria d a Receita Federal do Brasil - 
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -  PGFN, referente a todos os 
tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, por elas administrados, inclusive 
contribuições previdenciárias; 

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. 

VI) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título 
VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

- Inclusão dos Documentos nº 5 e nº 6 do Anexo VI 
 

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; 
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 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; 

  Documento nº 5 – Termo de Compromisso com o Sigil o da 
Informação; 

  Documento nº 6 – Termo de Compromisso de Responsa bilidade 
Socioambiental e de Combate à Corrupção 

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); 
 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 CENOP 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. 
 

 
1.2 – Contrato 
 
- Alteração da redação do Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, das alíneas “a” e “b” do 
Parágrafo Oitavo do Parágrafo Oitavo, em negrito 
 
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, preferencialmente , no Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, até o décimo 
dia corrido subsequente 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 subsequente ao da prestação de serviços, 
datada do mês da apresentação da nota fiscal/fatura. 
 



  

 4  

Parágrafo Segundo -  Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá enviar ao Centro 
de Serviços de Logística São Paulo(SP) ou local por ela designado, até o quinto dia útil do mês 
subsequente 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 + 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); 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro 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 subsequente 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 com a Fazenda Estadual, Mu nicipal ou do Distrito Federal do 

domicílio ou sede do PROPONENTE, compreendendo a Ce rtidão de Quitação de 
Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou ou tras equivalentes na forma da lei – 
expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão co mpetente; 

 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, me diante apresentação de certidão 

Unificada, expedida conjuntamente pela Secretaria d a Receita Federal do Brasil - RFB e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,  referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa; 
 

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. 

 
d) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII 
- A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
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 
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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.  
 
- Inclusão dos incisos “XXI” a “XXVII” e do Parágrafo Primeiro na Cláusula Terceira, em negrito 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA DES DA CONTRATADA 
 
São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
 
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) ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) dos serviços elaborados, ficando a critério do CREA ou do 
CAU de cada Unidade da Federação, definir o período de recolhimento, bem como, a 
quantidade de serviços a serem relacionados em cada ART ou RRT; 

 
IV. arcar com os gastos referentes à realização das atividades técnicas previstas no contrato, 

correspondentes a  ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro 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, 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  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; 
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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; 

 
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. 
 

XXI. Exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente; 
 

XXII. Não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e 
serviços, de trabalho ilegal e/ou análogo ao escrav o; 
 

XXIII. Não empregar direta ou indiretamente, por me io de seus fornecedores de produtos e 
serviços, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, insalubre ou perigoso; 
 

XXIV. Não empregar direta ou indiretamente, por mei o de seus fornecedores de produtos e 
serviços, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na co ndição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, e, neste caso, o trabalho não p oderá ser perigoso ou insalubre, 
ocorrer em horário noturno e/ou de modo a não permi tir a frequência escolar; 
 

XXV. Não se utilizar de práticas de discriminação n egativa 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 fam iliar, estado gravídico etc.; 
 

XXVI. Proteger e preservar o meio ambiente, preveni ndo práticas danosas e executando 
seus serviços em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere 
aos crimes ambientais. 
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XXVII. Observar e cumprir as disposições contidas n a Lei 12.846/2013, incluindo, mas não se 

limitando a, não se utilizar de práticas corruptas e/ou antiéticas visando obter ou dar 
vantagem indevida, de forma direta ou indireta, per ante o Banco do Brasil. 
 

Parágrafo Primero – A CONTRATADA declara, ainda, co nhecer o Código de Ética do 
CONTRATANTE disponível na Internet, endereço: http://www.bb.com.br  (página principal).  
 
- Inclusão da alínea “d”  na Cláusula Sétima, em negrito 
 
 
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) impedimento de licitar e contratar com a União e , descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem  os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabili tação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade; 

 
e) 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. 
 
 
 
- Alteração da redação da alínea “b”, em negrito 
 
 
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, impedimento  ou 
declaração de inidoneidade. 

 
- Alteração da redação da Cláusula Décima e inclusão das alíneas “i” a “n”, em negrito 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
 
A suspensão  temporária e o impedimento  poderá ser aplicada quando ocorrer: 
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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; 
i. descumprimento das obrigações deste Contrato, es pecialmente aquelas relativas às 

características dos serviços; 
j. atuação em processo que envolva entidade/empresa  com a qual sócio ou responsável 

técnico da empresa Contratada tenha vínculo emprega tício ou sociedade; 
k. atuação em processo que envolva parente até segu ndo grau, bem como empresa em 

que este seja gerente, sócio ou dirigente; 
l. atuação em processo que envolva sócio ou respons ável técnico da Contratada como 

autor do projeto ou Responsável Técnico da obra obj eto da autorização de serviço 
demandada 

m. existência de empregado do CONTRATANTE como sóci o ou integrante do quadro 
técnico, independentemente de habilitação; 

n. inadimplemento, por parte da contratada, de obri gações trabalhistas e previdenciárias 
aos seus empregados. 

 
 
- Inclusão do Parágrafo Primeiro na Cláusula Décima Segunda, em negrito 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E RESCISÃO CON TRATUAL 
 
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 2011/0262(7421)SL. 
 
Parágrafo Primeiro - A rescisão também poderá ocorr er, quando a CONTRATADA: 
 
a. motivar a suspensão dos serviços por parte de au toridades competentes. Neste caso, 

a CONTRATADA responderá por eventual aumento de cus to daí decorrentes e por 
perdas e danos que o CONTRATANTE, como consequência , venha a sofrer; 

b. deixar de comprovar sua regularidade fiscal e tr abalhista, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados; 

c. for responsável por operações em curso anormal j unto a qualquer agência do 
CONTRATANTE, desde que o endividamento venha a comp rometer a execução do 
Contrato; 

d. vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão  da Administração Pública; 
e. vier a ser atingida por protesto de título, exec ução fiscal ou outros fatos que 

comprometam a sua capacidade econômico-financeira; 
f. utilização em benefício próprio ou de terceiros informações sigilosas às quais tenha 

acesso por força de suas atribuições contratuais. 
 
Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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Parágrafo Terceiro - As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes 
de ações delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato. 
 
Parágrafo Quarto - A rescisão acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o 
limite dos prejuízos causados ao Banco. 
 
 
- Alteração da Redação da Cláusula Décima Sexta, em negrito 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas decorrentes do presente contrato estão previstas no item orçamentário indicado pela 
Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações - DINOP  – Brasília (DF)  para a modalidade de 
cada serviço prestado. 
 
 
- Inclusão da Cláusula Décima Sétima 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE E SIG ILO 
 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a g uardar sigilo absoluto sobre as 
atividades decorrentes da execução dos serviços e s obre as informações a que venha a ter 
acesso por força da execução deste contrato. 
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA, por seus dirigent es, prepostos ou empregados, 
compromete-se, mesmo após o término do presente con trato, a manter completa 
confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou  informações obtidas em razão do 
presente contrato, reconhecendo que não poderão ser  divulgados ou fornecidos a terceiros, 
salvo com expressa autorização, por escrito, do CON TRATANTE. 
 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA será responsável,  civil e criminalmente, por quaisquer 
danos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros em virt ude da quebra da confidencialidade 
e sigilo a que estão obrigadas. 
 
Parágrafo Quarto – Para os fins previstos na presen te Cláusula, a CONTRATADA obriga-se a 
manter sob sua guarda e responsabilidade, “Termo de  Compromisso com o Sigilo da 
Informação”, firmado por todos os seus empregados q ue venham a participar da prestação 
dos serviços objeto deste Contrato, nos termos da m inuta constante do Documento nº 4, 
que faz parte integrante deste Contrato. 
 
Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE poderá exigir a qu alquer tempo, a apresentação dos 
Termos a que se refere o Parágrafo Quarto desta Clá usula. A CONTRATADA terá o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da sol icitação, para a apresentação dos 
documentos solicitados, sob pena da aplicação das p enalidades estabelecidas neste 
contrato. 
 
 
- Inclusão dos Documentos nº 5 e nº 6 na Cláusula Décima Oitava, em negrito 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – 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; 
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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. 
Documento nº 5 – Termo de Compromisso com o Sigilo da Informação; 
Documento nº 6 – Termo de Compromisso de Responsabi lidade Socioambiental e de 
Combate à Corrupção 
 
Fica eleito o foro da cidade São Paulo, 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. 
 
 
- Documentos nº 5 e nº 6 
 
 

Documento nº 5  - Termo de Compromisso com o Sigilo  da Informação 

 

Eu, ______________________________________________________________, 
portador do documento de identidade nº _________________, expedido pela 
________________________________, CPF nº ________________________, pelo 
presente Termo, assumo perante a empresa (prestadora de serviços) 
________________________ o compromisso de manutenção de sigilo sobre as 
informações a que tenha acesso ou conhecimento no âmbito do Banco do Brasil em razão 
das atividades profissionais a serem realizadas em decorrência do contrato de trabalho 
___________________________________. 
 
Comprometo-me a não divulgá-las ou comentá-las interna ou externamente e cumprir as 
condutas adequadas contra destruição, modificação, divulgação indevida e acesso 
indevido, sejam acidental ou intencionalmente. 
 
Estou ciente que este Termo refere-se a todas as informações do Banco - dados, 
processos, informações, documentos e materiais - seja qual for o meio através do qual 
seja apresentada ou compartilhada: escrita em papel ou nos sistemas eletrônicos,  falada 
em conversas formais e informais, disseminada nos meios de comunicação internos como 
reuniões, televisão etc. 
 
Este compromisso permanece mesmo após a extinção do contrato de trabalho com a 
empresa prestadora de serviços. 
 
Declaro que o Banco tem minha permissão prévia para acesso e monitoramento do 
ambiente de trabalho. 

 

Local e Data - ____________, _____ de ________________ de _____. 
 
Empresa_________________________________________________ 
 
Identificação do contrato de trabalho – 
 
 
Nome: ______________________________________________________ 
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CPF: ________________________ RG:  ___________________________ 
 
 
 
 
Assinatura:            _____________________________________ 
                              Assinatura do Usuário 
 
 
 
Autorizado por:     ______________________________________________ 
                             Preposto da empresa prestadora do serviço 
 
Cargo                   ______________________________________________ 

 
 
 

Documento nº 6  - Termo de Responsabilidade Socioam biental e de Combate à Corrupção 
 
A contratada RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA               , inscrita no CNPJ nº 
XX.XXX.XXX/000X-XX, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº NR. E ORGÃO 
EMISSOR/UF e do CPF nº NR. DO RESPONSAVEL LEGAL (e suas empresas controladas, 
coligadas ou as consorciadas), no âmbito deste contrato, declara(m) e se compromete(m) a: 
I. Adotar boas práticas de preservação ambiental, protegendo o meio ambiente, prevenindo 
práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente, 
principalmente no que se refere aos crimes ambientais. 
II. Não constar, esta empresa e seus sócios-diretores, em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como não contratar pessoas 
físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 
III. Repudiar condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza. 
IV. Combater práticas de exploração sexual de crianças e adolescentes. 
V. Respeitar à Declaração Universal dos Direitos Humanos combatendo à discriminação em 
todas as suas formas. 
VI. Reconhecer, aceitar e valorizar a diversidade do conjunto de pessoas que compõem a 
empresa. 
VII. Obedecer e fazer com que seus empregados, representantes e fornecedores obedeçam a 
toda legislação, normas e regulamentos aplicáveis à condução dos projetos sociais. 
VIII. Respeitar à livre associação sindical e direito à negociação coletiva. 
IX. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária. 
X. Disseminar práticas de responsabilidade socioambiental na cadeia de fornecedores. 
XI. Criar ou reforçar, bem como manter, todas as ações e procedimentos necessários para 
que as pessoas que integram as suas estruturas da empresa conheçam as leis a que estão 
vinculadas, em especial art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 
90 da Lei 8.666/1993, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam 
cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o 
Banco do Brasil;  
XII. Vedar que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 
prometa, ofereça, comprometa-se a dar qualquer tipo de vantagem indevida, de forma direta 
ou indireta, a qualquer funcionário desta instituição financeira, ou a qualquer pessoa ou 
empresa em nome do Banco do Brasil.  
XIII. Não financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática dos atos ilícitos; 
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XIV. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu 
nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize 
qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do Banco do Brasil;  
XV. Apoiar e colaborar com o Banco do Brasil e demais órgãos, entidades ou agentes públicos 
em qualquer apuração de suspeita de irregularidades e/ou violação da lei, refletidos nesta 
declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. 
E, ainda, declara que: 
I- Tem ciência e se obriga a cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, observados os 
atos considerados lesivos à administração pública relacionados no artigo 5º do respectivo 
normativo legal e a responsabilização e aplicação administrativa e civil que é atribuída à 
pessoa jurídica em razão do seu cometimento; 
II- Tem ciência de que, conforme disposto no artigo 30 da Lei 12.846/2013, não se afasta o 
processo de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de: I – ato de 
improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429, de junho de 1992; e, II – atos ilícitos 
alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e 
contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. 
III- Que o descumprimento dos itens XI a XVI ensejará penalidades de acordo com o art. 
299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993, 
A empresa (controladas, coligadas ou consorciadas) está ciente do teor e da extensão 
deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo. 
 
XX de XXXXXXXXXX de 2015.  
 
 
___________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
2 - Permanecem inalterados os demais itens do Edital, dos seus anexos e documentos. 
 
 
 

São Paulo, 27 de março de 2.015. 
 
 
 

____________________________________ 
Palmira Conceição de Moura Machado 

Presidente da Comissão de Credenciamento 
 


