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AUDIÊNCIA PÚBLICA – 4/2/2013 

Questões e respostas 

 

Questão 1: 

1) Na Audiência Pública será feita alguma espécie de pré-credenciamento? 
 
2) Em caso positivo, será necessária apresentação de documentos? Quais? 
 
3) Escritórios que não participem da audiência Pública poderão ser credenciados quando da  
abertura das licitações? 

Resposta: 
1) O Banco do Brasil realizará duas audiências públicas distintas, nos dias 04.02 e 07.02.2013, 
para franquear a quaisquer interessados o acesso às informações pertinentes à minuta do 
futuro edital de Credenciamento, conforme abaixo: 
Audiência Pública de 04.02.2013: Contratação de sociedades de advogados para prestação de 
serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Banco do Brasil S.A., suas subsidiárias 
e à Fundação Banco do Brasil, em uma ou mais áreas de atuação, na(s) Unidade(s) da 
Federação indicada(s) pelo interessado, conforme condições previstas no edital e seus 
anexos. 
Audiência Pública de 07.02.2013: Contratação de sociedades de advogados para prestação de 
serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, na área consultiva imobiliária, ao Banco 
do Brasil S.A., conforme condições previstas no edital e seus anexos. 
 
2) Durante a Audiência Pública não haverá nenhuma espécie de pré-credenciamento. 
 
3) Quaisquer escritórios interessados poderão participar do futuro processo de 
credenciamento, independentemente de participação na Audiência Pública. 

 

Questão 2: 

Em qual local do sítio do Banco do Brasil estarão disponibilizadas as respostas das consultas 
efetivadas por todos os interessados? 

Resposta: 
Conforme previsto no item 4.4 do Edital de Audiência Pública, os pedidos de esclarecimentos 
recebidos por escrito serão respondidos durante a audiência. 
Após a realização do evento, as respostas a todos os questionamentos recebidos, por escrito 
ou apresentados verbalmente durante a audiência, serão divulgadas no endereço:  
http://www.bb.com.br/editaislicitacoes, no link Licitações Centralizadas. 

 

Questão 3: 

Pelo fato de termos tomado conhecimento da audiência Pública somente no último dia 25/1, 
data esta que comemora-se feriado da cidade de São Paulo e onde está sediada a matriz de 
nosso escritório, gostaríamos de saber se é possível termos acesso aos questionamentos 
feitos pelos demais interessados, assim como os acessos as respectivas respostas assim que 
estiverem disponíveis? 

Resposta: 
Conforme previsto no item 4.4 do Edital de Audiência Pública, os pedidos de esclarecimentos 
recebidos por escrito serão respondidos durante a audiência. 
Após a realização do evento, as respostas a todos os questionamentos recebidos, por escrito 
ou apresentados verbalmente durante a audiência, serão divulgadas no endereço: 
http://www.bb.com.br/editaislicitacoes, no link Licitações Centralizadas. 
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Questão 4:  

O Edital será confeccionado a partir das informações/questionamentos trazidos na Audiência 
Pública? Há algum documento que balize as questões técnica da Audiência Pública? Por 
exemplo: especificações do serviço contratado, qualificações da sociedade de escritório, 
quantitativo mínimo de advogados, ou todas as informações somente serão prestadas 
quando da Audiência? 

Resposta: 
Conforme previsto no item 4.4 do Edital de Audiência Pública, os pedidos de esclarecimentos 
recebidos por escrito serão respondidos durante a audiência. 
Após a realização do evento, as respostas a todos os questionamentos recebidos previamente 
por escrito ou apresentados durante a audiência, serão divulgadas no endereço: 
http://www.bb.com.br/editaislicitacoes, no link Licitações Centralizadas. 

 

Questão 5: 

Existe uma estimativa do número de processos já selecionados para a imediata distribuição 
aos escritórios no final credenciados? Ou somente as novas demandas, originadas após o 
efetivo credenciamento, serão distribuídas, ao exclusivo critério da instituição financeira, aos 
escritórios? 

Resposta: 
Aos contratados serão distribuídas as novas demandas que ingressarem após a contratação e, 
eventualmente, poderão ser distribuídas ações já em tramitação, quando do caso de 
transferência de processos sob a condução de outros contratados. 

 

Questão 6: 

De imediato, é possível fazer uma previsão da base processual que cada escritório 
credenciado terá? 

Resposta: 
O volume estimado de ingresso de novas demandas será divulgado juntamente com a 
publicação do Edital de credenciamento. 

 

Questão 7: 

Qual o critério utilizado para estabelecer a contratação de apenas 2 sociedades para área de 
atuação I e 3 sociedades para a área de atuação II  no Estado de São Paulo? A contratação de 
um número reduzido de sociedades para o Estado de São Paulo não seria temerária 
considerando o incontroverso volume de demandas  oriundas desta região geográfica? 

Resposta: 
A quantidade de sociedades a serem contratadas no Estado de São Paulo divulgada no Edital é 
um número inicial, que poderá ser acrescido na medida da execução do contrato, conforme a 
necessidade do Contratante. O critério para esse número inicial de contratados foi o volume 
estimado de ingresso de processos no Estado de São Paulo. 

 

Questão 8: 

Qual o número de processos distribuídos na contratação atualmente vigente no Estado de São 
Paulo? Outrossim, considerando o numero de processos distribuídos na contratação 
atualmente vigente, qual o número de processos por advogado aceitável pelo Banco, isto é, 
que não comprometa a qualidade do trabalho executado pela sociedade? Se a sociedade 
contratada extrapolar esse limite, o Banco do Brasil contratará outras sociedades para suprir a 
demanda, em conformidade com a ordem de classificação no credenciamento? 

Resposta: 
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O número de processos atualmente sob a condução de sociedades de advogados contratadas 
no Estado de São Paulo não foi utilizado como parâmetro para a definição da quantidade 
inicial de sociedades a serem contratadas, uma vez que a previsão é de distribuição das novas 
demandas e, somente em caso de rescisão dos contratos antigos, é que serão distribuídas aos 
novos contratados as demandas antigas em tramitação.  A qualidade do serviço prestado pela 
contratada será permanentemente acompanhada. Eventual queda na qualidade dos serviços 
será um dos critérios para acionamento do próximo contratado. Qualquer nova contratação 
sempre observará a ordem de pontuação da credenciada. 

 

Questão 9: 

RETOMADA DOS PROCESSOS ANTIGOS (ITEM 7.2 “A”)  
O item 7.2.”a” do capitulo 7 – Distribuição dos Serviços, não é claro se o banco vai retomar os 
processos dos atuais prestadores de serviço e redistribuir para os novos vencedores da 
licitação. Assim entendemos que deve ser esclarecido este ponto. 

Resposta: 
O assunto "retomada dos processos dos atuais contratados" não é tratado no Edital. 

 

Questão 10: 

(ITEM 12.2.2 DO EDITAL) - participação nos certames restrita a apenas 1(um) representante 
do escritório  
Por razões de segurança, poderíamos prever que até 3 representantes do escritório possam 
participar garantindo que os escritórios tenham como discutir internamente qualquer ponto 
ou imprevisto que venha a ser tratado no certame combinando-se que neste caso apenas 1 
representante atue como porta-voz no momento em que se fizer necessário. 

Resposta: 
À sessão pública poderão comparecer quaisquer interessados, porém apenas uma pessoa 
representará a sociedade. A redação poderá ser adequada para melhor entendimento. 

 

Questão 11: 

Como será apurado o valor do contrato, em relação aos 5% (cinco por cento) de garantia? 

Resposta: 
O valor do contrato será estimado com base no produto da remuneração pelo volume 
estimado de ingresso de novas demandas no prazo de vigência, para cada Unidade da 
Federação/objeto/quantidade de contratados. 

 

Questão 12: 

Qual o valor orçado da licitação  para a incidência da garantia em cada  Área de Atuação e em 
cada Unidade da Federação?     

Resposta: 
O valor estimado do contrato, com base no volume estimado de ingresso de novas demandas, 
será divulgado juntamente com a publicação do Edital de credenciamento, e atualizado antes 
da contratação. 

 

Questão 13: 

Na minuta de Edital consta  no item 6.6 exigência de “garantia no valor de 5% do valor 
estimado do contrato”. Quais os parâmetros e como será realizada a estimativa de valor 
global do contrato? 

Resposta: 
O valor do contrato será estimado com base no produto da remuneração pelo volume 
estimado de ingresso de novas demandas no prazo de vigência, para cada Unidade da 
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Federação /objeto/quantidade de contratados. 

 

Questão 14: 

Poderá haver alteração do valor global do contrato na vigência dele ? 

Resposta: 
Não está prevista alteração do valor global do contrato durante a sua vigência. 

 

Questão 15: 

VALOR DA GARANTIA 
O novo contrato estabelece uma garantia de 5% do valor estimado do contrato. Ocorre que o 
contrato não tem valor, porque o pagamento se dá por atos, cotas, etc. Por outro lado, não é 
apresentada a base em que se estabelece a estimativa de valor do contrato.  
Assim entende o escritório que deve estar claro e objetivo a metodologia da estimativa de 
valor do contrato, bem como, a garantia poder ser dada também de forma real ou 
fidejussória, pois outra forma de garantia, elevará ainda mais o custo do escritório. 

Resposta: 
As formas de garantia são exclusivamente as previstas no Edital, exatamente conforme 
previsto em lei. 

 

Questão 16: 

O anexo IV, item 7.1 e 7.2, estabelece a exigência de apresentação de certidões negativas e de 
regularidade da sociedade de advogados e de seus advogados-sócios. Em relação aos 
associados não existe nenhuma previsão quanto à apresentação dos referidos documentos na 
fase de habilitação. Tais documentos em relação aos associados serão exigidos somente na 
fase de contratação? 

Resposta: 
Os documentos descritos nos subitens 7.1 e 7.2 do Anexo IV do Edital referentes aos demais 
advogados (empregados e associados) serão exigidos somente na fase de contratação. O 
Edital poderá ser ajustado para melhor entendimento. 

 

Questão 17: 

Suponha que um escritório possua sede em São Paulo e uma filial no Rio de Janeiro e deseja 
prestar serviços somente na Unidade da Federação  de São Paulo. 
Pergunta-se: O licitante poderá anexar somente os documentos de sua sede  relativos  à 
regularidade fiscal, tais como prova de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica, 
CND do INSS, entre outros?  

Resposta: 
O interessado precisa apresentar documentação para comprovação da regularidade fiscal, 
relativa à sede e às filiais já existentes, de acordo com a(s) área(s) de atuação e Unidade(s) da 
Federação indicada para prestar serviços.  
Portanto, se o escritório tem sede em São Paulo e manifesta interesse em prestar serviços 
apenas em São Paulo, só precisa apresentar documentos de sede e filial(is) localizada(s) nesse 
estado. 

 

Questão 18: 

Para a atuação na região geográfica do Estado de   São Paulo, a licitante poderá juntar 
certidão negativa emitida pela Procuradoria Geral do Estado  no site da internet                                               
(www.dividaativa.pge.sp.gov.br)  para comprovação de sua regularidade perante a Fazenda 
Pública Estadual ? 

Resposta: 
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Sim. O site indicado acima emite a certidão de quitação de tributos estaduais, comprovando a 
regularidade frente à Fazenda Pública Estadual. 

 

Questão 19: 

Conforme estabelecido no item 2.6 do Anexo IV, a prova de regularidade da Fazenda Pública 
Municipal deve abranger os tributos mobiliários e imobiliários. Entretanto, caso a licitante 
opte pela habilitação por meio do SICAF, referido sistema demonstra a regularidade fiscal 
somente dos tributos mobiliários. Esta exigência não desatende  os critérios de isonomia que 
devem orientar a Administração Pública?  

Resposta: 
Essa questão será revista de forma a assegurar a isonomia entre os participantes do 
credenciamento. Providenciaremos alteração na redação do Edital.  

 

Questão 20: 

Qual o motivo e o fundamento legal para exigir o reconhecimento de firma nos atestados de 
capacidade técnica?   

Resposta: 
A exigência do reconhecimento de firma do emitente nos atestados tem o objetivo de 
proporcionar uma maior segurança jurídica à documentação a ser entregue, em relação à 
autenticidade do signatário do atestado. 

 

Questão 21: 

ANEXO IV - Exigência de que o escritório disponha de filial sob supervisão de advogado 
associado em todas as cidades indicadas (Item 6.3) 
Confirmar o entendimento de que não há obrigatoriedade de se possuir filiais em todas as 
cidades mencionadas mas em apenas algumas das cidades mencionadas, sendo a situação 
pontuada de forma proporcional para efeitos de seleção do credenciado. 

Resposta: 
Não existe exigência de que advogado associado "supervisione" filial.             
A sociedade contratada devera manter - após a contratação - sede ou filial no Estado da 
Federação onde prestará serviço.  
A sociedade contratada deverá, também, manter representantes, após a contratação, - pelo 
menos dois - nas cidades listadas, sendo um deles sócio ou associado, com poderes de 
decisão, inclusive quanto à flexibilização de honorários.  Na fase de habilitação, a sociedade 
de advogados deverá se comprometer, por meio de declaração, que possuirá, quando da 
contratação, a representação ou representantes conforme item 6.3 do Edital.                          

 

Questão 22: 

O escritório interessado no credenciamento que possui sua sede em Brasília e filial em outro 
Estado da federação, que participará do certame, poderá utilizar atestado emitido por 
empresas atendidas formalmente pela sede para justificar a contratação da filial, tendo em 
vista a atuação conjunta de ambos os escritórios em todos os casos que patrocinam? 

Resposta: 
Sim. 

 

Questão 23: 

A Comarca de Curitiba também abrange toda a sua região metropolitana? 

Resposta: 
Uma comarca jurisdiciona um ou mais municípios, conforme previsto em legislação própria 
estadual. 
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Questão 24: 

Precisamos ter uma noção ainda que estimada do cronograma para iniciar preparação de 
documentos e de outro lado não anteciparmos demais de forma a evitar o seu vencimento à 
ocasião da data prevista para apresentação. 

Resposta: 
Estima-se que o Edital seja lançado no 1º semestre deste ano. 

 

Questão 25: 

A dúvida é se o contrato é restrito às sociedades de advogado ou se abrange advogados 
autônomos, sem compor sociedade. 

Resposta: 
O credenciamento visa à contratação de sociedades de advogados. 

 

Questão 26: 

Vi que o BB está credenciando escritórios de advocacia para audiência pública. Entretanto não 
ficou claro no edital se é necessário que o escritório tenha CNPJ. 

Resposta: 
Não existe credenciamento para audiência pública. A audiência está aberta à participação de 
quaisquer interessados. Existirá, futuramente, quando da publicação do edital, início do 
procedimento de credenciamento de sociedades de advogados regularmente constituída e 
com CNPJ, para prestação de serviços. 

 

Questão 27: 

ITEM 8  - documentos para comprovação dos quesitos de pontuação 
Para haver pontuação extra nos quesitos, a contratante exige que as licitantes apresentem 
atestados emitidos por instituições financeiras do tipo Banco Comercial, Banco múltiplo com 
carteira comercial ou Caixa econômica, limitado a 5 instituições financeiras. Ocorre que este 
escritório já prestou serviço para instituições bancárias há certo tempo, algumas, inclusive, já 
sofreram fusões ou extinções, impossibilitando esta credenciante obter atestados de 
prestação de serviço/capacidade técnica. No entanto, apesar de não termos atestados 
específicos, temos todos os contratos de prestação de serviço firmados à época, além das 
peças processuais confeccionadas. 
Desta forma, gostaríamos de saber se é possível juntar ao processo licitatório tais 
documentações a fim de que se comprove o solicitado pelo edital em questão? 

Resposta: 
Para comprovação da prestação de serviços satisfatória, tratado no subitem 6.2 e seguintes 
do Anexo IV, somente serão aceitos atestados. Não está prevista a comprovação por outro 
meio. 

 

Questão 28: 

EDITAL – ANEXO IV - Atestados de instituições clientes do escritório (Item 8.2) 
O Banco do Brasil já é cliente do escritório com volume significativo de processos. Neste caso, 
precisamos confirmar o entendimento de que o próprio Banco do Brasil poderia dar-nos o 
atestado e este ser considerado na contagem de pontos. 

Resposta: 
Sim, o Banco do Brasil poderá emitir atestados, que serão considerados para aplicação dos 
quesitos de pontuação. 

 

Questão 29: 
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No quesito pontuação, “Existência de sede” podem ser consideradas as filiais ou refere-se 
apenas a matriz? 

Resposta: 
A previsão é que seja considerada apenas a sede, não a filial. 

 

Questão 30: 

No anexo II-A, consta no item 2.1 que a cobrança de créditos inadimplidos  inicia-se na “fase 
pré-processual”. Tendo em vista que não há especificação expressa do que consistirá esta 
fase, não seria adequado mencionar, ainda que de forma, superficial, quais atos estarão 
abrangidos ? 

Resposta: 
Os atos abrangidos na fase pré-processual estão descritos na cláusula 4.2 do Contrato (Anexo 
II-A) e consistem, resumidamente, em buscar o recebimento do crédito inadimplido, antes da 
propositura de ação judicial. Vale destacar ainda a cláusula 4.9, que prevê a obrigação de 
informar e submeter ao Banco, por meio do gerenciador de processos, as propostas de 
acordo porventura recebidas nessa fase. 

 

Questão 31: 

Quanto ao item 4.1 seguinte, caberá a sociedade de advogados conferir os valores e formato 
de cálculos de débitos? 

Resposta: 
A conferência e análise dos títulos e documentos recebidos é obrigação do contratado, 
conforme previsto na cláusula 4.1 do Contrato (Anexo II-A). Relativamente a valores e 
cálculos, consistirá, basicamente, em verificar se os demonstrativos de cálculo estão 
completos, se o cálculo está atualizado, se os dados utilizados no cálculo conferem com o 
respectivo instrumento de crédito, atentando para diferenças significativas entre os valores 
da operação e o do cálculo. 

 

Questão 32: 

Com relação ao item 13 e 13.2, conclui-se que as sociedades de advogados credenciadas 
arcarão com todas as custas e despesas processuais de forma adiantada? Não haverá, 
portanto, remessa de guias ao banco para o devido recolhimento?   

Resposta: 
A regra geral encontra-se no subitem 13 do Contrato (Anexo II-A), que prevê ser obrigação do 
Contratante fornecer os recursos necessários ao pagamento das custas e despesas 
processuais. A forma de recolhimento variará conforme o Estado da Federação, convênios 
firmados e automação do judiciário. 
Todavia, quando a Contratada optar pelo pagamento com recursos próprios, será observado 
o previsto no subitem 13.2. 

 

Questão 33: 

CLÁUSULA 2.4 - atuação em ações correlatas inclusive ações contra o Contratante 
Cabe esclarecer se estas ações correlatas inclusive “contra” o Contratante ficam restritas a 
objeto da recuperação de crédito e que não incluem outras ações cíveis contra o Contratante 
contempladas em outro contrato de honorário. 

Resposta: 
Não ficam restritas. Poderão ser consideradas correlatas outras ações, desde que envolvam as 
pessoas ou partes constantes na ação de recuperação de crédito. 

 

Questão 34: 
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CLÁUSULA 2.8 – procedimentos, diligências em processos que não estejam sendo conduzidos 
pelo escritório contratado 
Supomos que todos os atos e providências praticados, inclusive levantamentos, sejam 
remunerados. 

Resposta: 
Os procedimentos e diligências previstos na cláusula 2.8 do Contrato (Anexo II-A) realizados 
em processos não conduzidos pela sociedade, mediante solicitação formal do Banco, serão 
remunerados, conforme previsto na Tabela 10 do Documento 1 do Contrato (Anexo II-A). 

 

Questão 35: 

CLÁUSULA 12.4.1 – Obrigação de o escritório credenciado patrocinar causa a favor do 
convenente sem qualquer remuneração adicional 
Convém clarificar o entendimento do Banco do Brasil. Significa manter as mesmas condições 
de remuneração previstas no contrato com o Banco do Brasil? E se advindas situações 
especiais não previstas? Não caberia proteger o escritório dando-lhe abertura para negociar 
eventuais situações imprevistas? 

Resposta: 
Nos casos previstos na cláusula 12.4.1 do contrato de prestação de serviços, serão mantidas 
as mesmas condições contratadas, inclusive quanto à remuneração. Eventuais situações não 
previstas no contrato, naturalmente serão tratadas caso a caso, norteadas pelo Edital. 

 

Questão 36: 

Para recebimento das pendências judiciais referente aos contratos de prestação de serviço 
em exame, será possível ao escritório habilitado delimitar área de atuação, recusando os 
processos que fiquem fora de sua área de atuação, ainda que dentro da unidade federativa 
em que está habilitada? 

Resposta: 
A delimitação de área de atuação (objeto) dá-se naturalmente com a sua manifestação de 
interesse no pedido de credenciamento, salvo os casos de demandas correlatas, sempre 
dentro no mesmo Estado da Federação. 

 

Questão 37: 

Em casos de reterceirização de processos, o valor da cota de manutenção será de 12 meses 
mesmo quando houver sido ultrapassado os 24 meses em outra sociedade ?    

Resposta: 
Em casos de reterceirização de processos, o prazo de pagamento da cota de manutenção 
varia, conforme a área de atuação, tipo de processo e órgão de tramitação. Para esclarecer, 
usemos como exemplo a Área de atuação 1 (Subitem 7.2 do Documento 1 do Anexo II-A): 
Em processos da Justiça Comum, o prazo será de 24 meses, a partir da certificação do 
processo no gerenciador pelo patrono anterior. Caso já tenham sido ultrapassados os 24 
meses, quando da redistribuição, o novo patrono terá direito à cota por até 12 meses. 
Em processos dos Juizados Especiais, o prazo será de 12 meses, a partir da certificação do 
processo no gerenciador pelo patrono anterior. Caso já tenham sido ultrapassados os 12 
meses, quando da redistribuição, o novo patrono terá direito à cota por até 6 meses. 

 

Questão 38: 

REMUNERAÇÃO PARA ACORDO EM AÇÃO CONTRA COBRANÇA 
Não há remuneração para acordo ou perda mitigada. Entende-se que o Banco do Brasil 
pressupõe que todas ações passivas estejam relacionadas a ações ativas de cobrança. 
Recomendamos avaliar as seguintes hipóteses: 
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1) Existência de ação passiva desconectada ou sem ação ativa correspondente; 
2) Previsão de remuneração diferenciada ou específica para a ação passiva nestas condições. 

Resposta: 
Existe previsão de remuneração para condução de ações passivas, não relacionadas a 
operações ativas, que tramitam na justiça comum, juizado especial e justiça do trabalho, nos 
contratos das áreas de atuação 4 e 5, que abrangem esses tipos de ações. 

 

Questão 39: 

No que diz respeito ao documento denominado “tabelas de regras de remuneração”, quanto 
à tabela de n.º 06, questiona-se: o percentual remunerado pelo banco, com base no valor 
efetivamente recuperado, não abrange o valor dos honorários sucumbenciais executados, 
correto? 

Resposta: 
Correto. As tabelas prevêem exclusivamente honorários convencionais. 

 

Questão 40: 

No Contrato de Prestação de Serviços, o valor recebido pelo índice de eficiência na 
recuperação de crédito (tabela 1) é cumulativo com o valor efetivamente recuperado por via 
forçada (tabela 6)? 

Resposta: 
A Tabela 1 será aplicada, exclusivamente, nos casos de recuperação de crédito em razão de 
acordo. A Tabela 6 será aplicada, exclusivamente, nos casos de recuperação de crédito por via 
forçada. Logo, os percentuais não podem ser aplicados cumulativamente. 

 

Questão 41: 

Na recuperação parcial de um crédito, aplica-se o índice de eficiência? 

Resposta: 
Sim, o índice será aplicado sobre o valor efetivamente recuperado, seja total ou parcial. 

 

Questão 42: 

COTA DE MANUTENÇÃO  
A tabela 10 aponta a cota de manutenção a ser paga pelo prazo de 36 meses, quando o 
contrato é de apenas 24 meses. Ademais uma causa cível, ativa ou passiva, em média dura no 
Judiciário 60 meses, até que se esgotem todos os recursos.  
Assim entende o escritório que há uma incompatibilidade entre a realidade e o proposto pelo 
Banco que deve ser corrigido. 

Resposta: 
A cota de manutenção é desvinculada do prazo de todo o trâmite do processo. Também não 
tem relação com o tempo de vigência do contrato.   

 

Questão 43: 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO  
A metodologia do índice de eficiência na recuperação de crédito, que se apresenta nas Regras 
de Remuneração, paga o pagamento de honorários de êxito, é ininteligível. Em simulações 
realizadas com as fórmulas apresentadas de RC1 ou RC2 não logramos resultado com 
atingimento superior a 80%. Ademais, evidencia-se a “perversidade” do modelo proposto, 
que irá reduzir substancialmente a possibilidade de receita dos escritórios, justamente nos 
meses (próximos aos finais de semestres), em que mais somos demandados para um 
ajuizamento massificado de Banco Autor.  
Assim o escritório entende que deve ser esclarecida ou melhorada a fórmula de cálculo de 
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eficiência. 

Resposta: 
Esclarecemos que o percentual a ser alcançado é do atingimento de metas a serem fixadas e 
divulgadas no futuro. Assim, cremos que houve um equívoco na interpretação da Tabela 1 do 
Documento I do Anexo II. 

 

Questão 44: 

O Banco do Brasil S/A, na nova modelagem de contratação que apresenta, retorna a 
contratação por Estado e não por Áreas. O escritório entende que tal modelagem traz um 
retrocesso, já que a contratação por área, provoca um efeito “Robin Hood”, onde os estados 
menores e com maior dificuldade, que trazem prejuízo financeiro direto, são compensados 
pelos estados maiores, sendo que o Banco tem o mesmo atendimento mesmo nos estados 
menores. A licitação por Estado poderá fazer com que os escritórios com maior qualificação 
apresentem propostas somente para os estados com maior possibilidade de lucros, deixando 
os menores, talvez até sem licitantes.  
Assim entende o escritório que a licitação por área tecnicamente seria mais interessante ao 
Banco do Brasil S/A. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 45: 

PRAZO DE VIGÊNCIA 
A nova modelagem apresenta um prazo de contratação de somente 24 (vinte e quatro) 
meses, quando a licitação de 2009 o prazo foi de 60 (sessenta) meses. Somente para que se 
tenha idéia, o escritório recebeu em julho de 2012 da área I e V, a quantidade inicial de mais 
de 42.000 processos. Ora um prazo exíguo de 24 meses, não comporta a nenhum escritório o 
retorno do investimento necessário ao atendimento de uma quantidade de ações deste 
porte. Frise-se como argumento, que o Edital proposto, na sua cláusula 6.3.1 prevê que o 
escritório deve abrir filiais ou representação em Municípios que o Banco definir como 
necessário, no prazo de seis meses. Ora, se a solicitação ocorrer decorrido um ano do 
contrato, o escritório terá que abrir filial ou ter representação, para apenas seis meses de 
trabalho, o que inviabiliza o investimento. Diga-se ainda, como argumento, que o vencedor da 
licitação de determinado Estado, receberá de início uma grande quantidade de processos dos 
escritórios atuais, que exigirão investimentos em tecnologia, mão de obra qualificada, para 
um prazo exíguo de 24 meses, que não comportará o retorno do investimento, ou o 
desestimulo do mesmo.  
Assim entende o escritório que o prazo contratual deveria ser de 60 meses, permitido pela Lei 
de Licitações 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 46: 

Pela leitura do edital extrai-se que a Administração Pública pretende contratar escritórios 
estabelecendo uma diferenciação na pontuação, com base nos seguintes critérios: 
I)  número de advogados integrantes da equipe técnica elencados para a execução dos 
serviços; 
II) a existência de sede na Unidade da Federação indicada pela sociedade para prestar 
serviços; 
III) número de atestados emitidos por instituições financeiras do tipo Banco Comercial, Banco 
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Múltiplo com carteira Comercial ou Caixa Econômica, entre outros requisitos. 
Os critérios que a Licitante fixou para diferenciar os escritórios de advocacia beneficiam 
aqueles que possuam uma estrutura capaz de representar inúmeras causas. Neste sentido, 
uma boa  estrutura física e da equipe técnica seriam essenciais para a execução dos serviços. 
Entretanto, os critérios de diferenciação estabelecidos no edital para a pontuação dos 
escritórios são discriminatórios, desvinculados do objeto da licitação, pelos motivos abaixo 
expostos: 
a)     A mesma equipe técnica poderá ser indicada para  prestar os serviços nas diversas Áreas 
de Atuação ( Recuperação de Crédito Segmento I, Recuperação de Crédito Segmento II, etc.), 
o que comprometerá a execução dos serviços, caso seja contratado o mesmo escritório para 
diversas áreas de atuação. Neste caso, sugerimos que sejam abertas licitações independentes 
para cada área de atuação e da Unidade da Federação com equipes distintas para a execução 
dos serviços. Ou seja, a sociedade não poderá utilizar a mesma equipe técnica para outra área 
de atuação que pretenda concorrer, nem tão pouco para outra Unidade da Federação dentro 
da área de atuação, sendo certo que um profissional  poderá somente ser indicado uma única 
vez. Tal procedimento visa assegurar eficiência e qualidade nos serviços prestados, bem como 
impedir que uma sociedade participe de várias áreas de atuação com a mesma equipe em 
manifesto prejuízo para a administração, além de resguardar o principio da competitividade 
do certame. 
b)    Os atestados emitidos por instituições financeiras do tipo Banco Comercial, Banco 
Múltiplo com carteira Comercial ou Caixa Econômica possuem uma pontuação maior 
daqueles emitidos por outras instituições financeiras autorizadas e regulamentadas pelo 
Banco Central, tais como cooperativas de crédito, bancos de investimento, sociedades de 
arrendamento mercantil e de leasing, sociedades de crédito como administradora de cartão 
de crédito, entre outros. Referida diferenciação  estabelece uma discriminação indevida sem 
qualquer nexo com o objeto da licitação. 
c)     A diferenciação da pontuação quanto a sede e o número de advogados vinculados a 
Unidade da Federação que a sociedade indicou para prestar serviços violam frontalmente o 
estabelecido no artigo 3º, parágrafo primeiro da Lei 8.666/93, uma vez que é expressamente 
vedada a distinção fundada exclusivamente na sede, domicilio ou naturalidade dos licitantes . 
Neste caso, a discriminação ocorre por via oblíqua ao permitir que  critérios geográficos e 
pessoal técnico especializado influenciem na pontuação dos licitantes.  
A sugestão seria permitir a habilitação mediante uma declaração de que será indicado  até a 
data da assinatura do contrato, a equipe necessária para a execução do serviço no âmbito 
geográfico para qual a sociedade foi habilitada. 

Resposta: 
As exigências e os critérios de pontuação visam atender às necessidades da Administração 
Pública, observando o previsto em lei, segundo as interpretações doutrinárias e 
jurisprudenciais pacíficas, inclusive do Tribunal de Contas da União.   
Todavia, todas as sugestões serão avaliadas. 

 

Questão 47: 

COTA DE MANUTENÇÃO: 
O valor mensal de R$ 15,00 ainda é baixo. Os prazos de 24 e 12 meses para JC e JEC 
respectivamente também são curtos. A remuneração prevista para processos migrados de 
outro patrocinador é ainda mais reduzida e a contagem dos prazos a partir do cadastro no 
sistema feita pelo patrono anterior impõe limitação incompatível com o tempo que 
provavelmente será demandado do novo escritório que assumir o processo. 
Sugerimos que estes aspectos sejam revistos. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
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audiência pública. 

 

Questão 48: 

PONTUAÇÃO POR SEDE  
Nos critérios de pontuação na fase de habilitação, é proposto 20 pontos para o seguinte item:  
“Existência de sede em algum do(s) município(s) listados no subitem 6.3.b deste Anexo, de 
acordo com a Unidade da Federação indicada pela sociedade para prestar serviços. Ocorre 
que os escritórios de advocacia, têm uma sede no Município (matriz) e várias filiais em 
diversos outros municípios. Da forma como está posto, um escritório com Matriz (sede) em 
Curitiba, mas que possua uma filial em Porto Alegre e concorra para o Rio Grande do Sul, não 
teria esta pontuação pelo Rio Grande do Sul. O que se entende é que o banco quer incentivar 
os escritórios que mantenham naquelas cidades filiais próprias e não somente 
correspondentes. Assim ou se considera a filial uma sede no município, ou se altera o edital. 
Assim entende o escritório que o correto seria constar “Existência de sede ou filial”, caso em 
que quem possuísse filial nos municípios constantes do item 6.3.”b”, receberia a pontuação. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 49: 

CLÁUSULA 12.3 – Custo de cópias reprográficas e outros relacionados 
Acreditamos que o Banco do Brasil deveria considerar o reembolso destes gastos quando se 
tratar de levantamentos especiais, e outras situações que poderão ser analisadas caso a caso. 
Convém também fazer referência à Cláusula 13.3 que prevê o reembolso destas despesas nos 
casos de diligências em processos que não estejam sendo conduzidos pelo escritório 
solicitado 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 50: 

CLÁUSULA 14.2 – Representação do Contratante em Cessão de crédito em que o Contratante 
não possa ser substituído processualmente 
Nestes casos o escritório passará a prestar 2 (dois) serviços: Serviço 1 – Prestação do serviço 
advocatício ao terceiro cessionário e Serviço 2 – Representação do Contratante. 
Sugerimos avaliar a possibilidade de que em decorrência desta situação o escritório seja 
requerido a prestar algum serviço não previsto. Neste caso, o contrato deveria prever a 
possibilidade de remuneração pelo serviço não previsto. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 51: 

RATEIO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM PATRONOS ANTERIORES 
A implementação requer controle pelo Banco do Brasil e fluxo de informação com os 
escritórios. Atrasos no processamento das informações resultarão em perdas financeiras para 
os escritórios. O Banco do Brasil deverá contar com um sistema de controle que lhe ofereça 
exatidão e rapidez e que também ofereça transparência aos escritórios possivelmente com o 
acesso a um extrato da situação e pendências existentes. 
Recomendamos reavaliar o assunto considerando outras alternativas mais simples e de 
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menor custo que possam ser aceitas pelos patronos anteriores. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 52: 

DOCUMENTO I ANEXO AO CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO (REGRAS DE REMUNERAÇÃO) - 
Cláusula 1.9 
Determina que não haverá remuneração ao escritório quando a cobrança for honrada por 
fundos garantidores constituídos com recursos públicos. Entendemos que a existência desta 
garantia deve ser prontamente informada ao escritório antes de qualquer providência 
processual pelo escritório. Entendemos também que os procedimentos efetivamente 
cumpridos pelo escritório em atendimento a solicitação do Contratante precisam ser 
remunerados. 
Salvo engano, cabe rever este aspecto para que não ocorra trabalho sem remuneração e 
consequente prejuízo aos escritórios. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 53: 

VALOR DOS SERVIÇOS 
Embora tenha mudado a forma de remuneração, os valores por processo permanecem o 
mesmo ou ainda em valores inferiores ao do contrato de 2009. Mantém-se para os atos os 
valores de R$ 300,00, R$200,00, R$100,00, que são valores da licitação de 2008, que entrou 
em vigor em novembro de 2009. O total pago por ações são inclusive menores que os da 
licitação de 2009, como exemplo as ações de juizado especial, que o Banco paga hoje 4 atos 
num total de R$ 800,00, e no modelo proposto pagará 3 atos num total de R$ 450,00.  
A Diretoria Jurídica do Bando do Brasil S/A, tem conhecimento que este escritório protocolou 
inclusive um pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato em vigor, já que 
quando da contratação em novembro de 2009 um correspondente para uma diligência 
cobrava em torno de R$ 50,00 reais, chegando hoje a valores que giram de R$ 80,00 a R$ 
100,00. Também o Banco do Brasil S/A tem conhecimento que alguns escritórios inclusive 
rescindiram o contrato por inviabilidade econômica.  
Somente se reajustássemos os valores dos atos pela correção monetária, o valor do ato de R$ 
300,00, corresponderia hoje a R$380,00. Some-se a isto o aumento dos preços neste período 
em relação a alugueres, manutenção, salários, etc.  
Leve-se em consideração ainda, que o novo contrato somente entraria em vigor em 
novembro de 2014, eis que até lá, permanecem em vigor os contratos da licitação de 2008, 
iniciada em novembro de 2009, por 5 anos, que o Banco de Brasil tem que respeitar.  
O não reajustamento dos valores, fará com que o contrato se torne inexequível, já que os 
escritórios, se pretenderem prestar um serviço técnico de qualidade e a nível do que exige o 
Banco do Brasil, certamente trabalharão com prejuízos. Atente-se para o fato ainda que o 
Banco estabeleceu neste contrato “nível de eficiência”. Ora, para se ter nível de eficiência, 
pagamento de bons profissionais é necessário ter um recebimento digno pelo serviço.  
Frise-se por último que do valor do ato pago, ainda deve ser reduzido a carga tributária, no 
mínimo de 20%, já que o banco retém na fonte o ISS.  
Assim entende o escritório que o valor dos atos deverão ser atualizados no mínimo pelos 
índices da inflação, inclusive com previsão até o início contratual que somente se dará a partir 
de novembro de 2014. 

Resposta: 
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A remuneração prevista baseia-se naquela praticada pelo mercado em que o Banco do Brasil 
se insere, ou seja, os grandes bancos de varejo. 

 

Questão 54: 

AUSÊNCIA DE CLAUSULA DE EQUILÍBRIO CONTRATUAL  
O novo modelo do contrato não apresenta a cláusula de preservação do equilíbrio contratual, 
com relação aos valores de remuneração, o qual inclusive é uma exigência da Lei de 
Licitações, artigo 55, inciso III.  
Assim entende o escritório que o Banco do Brasil já deveria estabelecer um índice de reajuste 
anual, como deve ocorrer em todos os contratos da administração pública. 

Resposta: 
Não há previsão de reajuste contratual. Avaliaremos a necessidade de incluir cláusula de 
equilíbrio econômico-financeiro, embora esta previsão já conste em lei. 

 

Questão 55: 

LIMITAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL  
O Edital e contrato limitam a verba sucumbencial em 10%, o que é ilegal, já que a verba de 
sucumbência é fixada pelo Judiciário e podem ocorrer casos em que sejam fixados em 
patamares superiores a 10%.  
Assim o escritório entende que deve ser corrigido esse aspecto. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública.   

 

Questão 56: 

VALORES DE REMUNERAÇÃO 
Entende o escritório que o Banco tem que manter com os escritórios uma parceria, uma 
parceria que apresente serviços de qualidade e o Banco seja beneficiado pela eficiência. Para 
que um escritório possua estrutura física, administrativa de informática e profissionais 
altamente capacitados, deve haver uma contraprestação financeira adequada e equilibrada.  
Os valores do contrato atual, que infelizmente se mantém nessa nova proposta, não darão 
condições aos escritórios de manter uma excelência de serviços que o banco requer.  
Acho que deve haver uma reflexão, entre todos os envolvidos do Banco, Diretores, Ajures, 
técnicos, para que possam aquilatar a defasagem de preços hoje existente e que se agrava na 
nova proposta. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 57: 

TABELA DE REGRAS DE REMUNERAÇÃO PARA ACORDOS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO NOS SEGMENTOS 1 E 2  (TABELA 1) - Remuneração pelo serviço 
prestado x ponderação de índice de eficiência 
Entendemos que os indicadores de eficiência deveriam ser utilizados exclusivamente para a 
avaliação de performance sem interferir na remuneração pelo serviço prestado qual seja a 
negociação e concretização dos acordos. Em seu lugar, poderia ser mais prático estabelecer 
percentuais para aplicação direta sobre o valor dos créditos recuperados o que iria facilitar o 
controle e conferência pelo Banco do Brasil e pelos escritórios. 
De outro lado, os indicadores de eficiência poderiam ser utilizados de imediato em caráter 
experimental inclusive servindo a identificação de situações que requeiram ajustes ou mesmo 
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a premiação dos escritórios com melhor performance. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 58: 

REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM FUNÇÃO DA PERFORMANCE DO ESCRITÓRIO 
Embora não previsto no Edital, entendemos oportuno avaliar a possibilidade de ao longo da 
vigência do contrato, remanejar carteiras entre escritórios em função de sua performance ou 
outra razão de conveniência. 
Os indicadores de performance apresentados no presente edital poderiam contribuir em 
parte para a avaliação e determinação dos remanejamentos necessários 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 59: 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA X REDUÇÃO DA COTA DE MANUTENÇÃO 
A proposta apresentada indica que tais índices serão utilizados para a redução de 10 a 50% 
das Cotas de Manutenção que também de acordo com a proposta já são constituídas de 
valores muito baixos. Normalmente os índices de eficiência são utilizados para avaliar 
performance, motivando a busca por melhores resultados e identificando-se situações que 
requeiram algum ajuste, ao invés da simples redução do valor do serviço a ser pago. 
Nosso entendimento é que tal avaliação e indicadores são válidos desde que aperfeiçoados e 
venham a ser utilizados como ferramenta de motivação pela busca da excelência. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 60: 

PATAMAR DE PERFORMANCE (9,5) EXIGIDO NOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA 
Dada a proposta ser recente, entendemos que seria prudente acumular um histórico antes de 
se definir qual o patamar mínimo a fim de melhor entender os problemas da gestão e 
também evitar punir-se injustamente os escritórios. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 61: 

NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DETALHADA DE CADA FATOR DOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA 
Somos favoráveis ao acompanhamento da eficiência. No sentido de aperfeiçoar o processo de 
apuração dos indicadores, apresentamos alguns aspectos relativos a cada indicador que em 
nossa opinião requerem avaliação prévia  para se evitar distorções nos julgamentos finais: 
  
Indicador 
Processos cadastrados x total de processos distribuídos no mês 
Situações que requerem avaliação prévia 
Impacto de volume alto de processos recebidos nos últimos dias inclusive mas não se 
restringindo a migrações de carteiras. Processos com dados e/ou documentos inexistentes 
que inviabilizem um cadastramento completo. 
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Indicador 
Medidas de impulsão jurídico-negocial a cada 30 dias 
Situações que requerem avaliação prévia 
Deverá requerer controle por data em que os processos foram selecionados.  
 
Indicador 
Tempestividade no atendimento a solicitações 
Situações que requerem avaliação prévia 
O Banco do Brasil deverá dispor de sistema com informações parametrizadas que 
identifiquem cada solicitação. O controle terá que ser centralizado. Deverão ser segregados 
levantamentos especiais ou mais longos com prazo diferenciado combinados com o 
escritório. 
 
Indicador 
Ajuizamento no prazo 
Situações que requerem avaliação prévia 
Casos em que não se disponha de documentação completa podem levar mais tempo até 
estarem em condições de se promover o ajuizamento devendo então ser controlados de 
forma a não prejudicar o índice a ser apurado. 
 
Por conta dos aspectos acima ponderados, reiteramos que pode ser mais prudente iniciar a 
utilização dos indicadores de performance em caráter experimental. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 62: 

REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM FUNÇÃO DO RECEBIMENTO DE NOVO PROCESSO PELO 
BANCO DO BRASIL (item 7.2 do edital) 
O critério proposto não leva em consideração outras razões de ordem estratégica e negocial 
que podem ser mais relevantes do que o simples aparecimento de um processo novo. 
Por exemplo, a existência de processos anteriores já terceirizados a um escritório credenciado 
cujo valor envolvido seja significativo, ou no conjunto de processos sob a condução do 
escritório credenciado, seja de montante significativo, ou ainda, situações em que as 
negociações já estão adiantadas ou mesmo situações em que o escritório credenciado esteja 
preparando estratégia que se mostre vantajosa ao Banco do Brasil.  
Entendemos que o critério para direcionar ações novas deve contemplar as hipóteses 
mencionadas avaliando-as a cada nova situação, inclusive com a participação dos 
representantes do escritório credenciado que estejam conduzindo estes processos para que 
se tome uma decisão de redirecionamento mais acertada. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

 

Questão 63: 

GERENCIADOR DE PROCESSOS 
A utilização do sistema “gerenciador de processos” é dada como necessária e mencionada em 
todos os contratos prevendo-se inclusive o seu uso para a distribuição de processos e 
aprovação de propostas de acordos. 
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Manifestamos nossa preocupação com as condições de pronta utilização deste sistema dado 
que até o momento não tivemos evidência de que o referido sistema estivesse em condições 
operacionais a não ser em poucas situações em que fomos requeridos a inserir informações 
no “portal”. 
Nestas condições, em nossa opinião, seria necessário: 
1) Iniciar imediatamente testes de implantação com os credenciados atuais, e 
2) Determinação de procedimentos e fluxos alternativos para viabilizar os procedimentos 
previstos nas minutas de contratos ora apresentadas. 

Resposta: 
Está prevista a disponibilização do sistema gerenciador de processos do Banco aos 
contratados, previamente à contratação das sociedades de advogados. 

 

Questão 64: 

GARANTIA  (item 6.6 do edital) 
Em nossa opinião, é possível inserir mecanismos contratuais que dispensem a necessidade de 
uma garantia a qual certamente resultará em custos adicionais para os escritórios. 
A minuta de contrato e anexos atuais já dispõem de cláusulas de responsabilização dos 
escritórios e também estão previstos procedimentos de autorização prévia para acordos. 
Instituições financeiras privadas não têm exigido garantia dando por suficiente a inclusão de 
cláusulas contratuais em que o credenciado se responsabiliza por prejuízos de qualquer 
natureza desde que comprovados. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 65: 

POLÍTICA PARA ACORDOS EM TODOS OS PROCESSOS E CONTRATOS 
A sistemática atual para realização de acordos durante o ano é morosa,  dificultada pela 
interação ruim com as dependências interessadas o que prejudica a busca por resultados. 
Temos vivenciado experiências com instituições de grande porte que utilizam-se de políticas 
de negociação e alçadas aos escritórios os quais podem atuar de forma mais ágil gerando 
resultados ao longo do ano. 
 
Neste sentido, apresentamos algumas sugestões para sua avaliação: 
1) que sejam formuladas políticas de negociação com parâmetros que possam ser utilizados 
durante todo o ano facilitando e estimulando a obtenção de acordos com os clientes sem 
depender de aprovação caso-a-caso. Apenas as exceções à política é que deveriam ser 
submetidas a aprovação pelos gestores internos do Banco do Brasil. 
 
2) Desvios da política poderão ser tratados por uma auditoria interna e punidos mediante 
aplicação de cláusulas contratuais que prevejam responsabilidade do escritório por danos 
causados. 
 
3) A aprovação prévia de propostas de acordos deve ser feita por gestores de créditos em 
atraso ou recuperação de ativos sem a participação dos gestores de agências de forma a 
agilizar o processo de negociação e garantir avaliações uniformes. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 66: 



18 

Temos algumas sugestões: 
 1) A criação de contas (padrão) para repasse dos valores recuperados judcialmente, para 
Banco/Autor e Banco/réu. 
 
 2) Prazo para protocolo da inicial de 15 dias “úteis”, pois dependemos de guias e 
pagamentos, e estes setores utilizam dias úteis para fornecimento. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 67: 

Há previsão de publicação do edital? 

Resposta: 
Estima-se que o Edital seja lançado no 1º semestre deste ano. 

 

Questão 68: 

Por que não consta cláusula de equilíbrio econômico-financeiro na minuta de edital? 

Resposta: 
Será avaliada a necessidade de constar cláusula de equilíbrio econômico-financeiro no Edital.  

 

Questão 69: 

Os valores dos pagamentos de atos não foram reajustados, estão iguais aos valores antigos 
(do contrato atual).  

Resposta: 
A remuneração prevista baseia-se na praticada pelo mercado em que o Banco do Brasil se 
insere, ou seja, os grandes bancos de varejo.  

 

Questão 70: 

Sugestão: rever a pontuação de 20 pontos para a existência de sede em determinados 
municípios porque penaliza os escritórios. Deveria pontuar também as filiais. 

Resposta: 
O critério de pontuação por sede poderá ser reavaliada.  

 

Questão 71: 

Pontuação extra para a quantidade de advogados na sociedade – deveria haver limite para 
número de advogados proporcionalmente à pontuação extra. 

Resposta: 
O critério de pontuação poderá ser reavaliado. 

 

Questão 72: 

Acordo de Nível de Serviços vinculado ao Portal Jurídico. O Portal enfrenta diversos 
problemas, por isso médias abaixo de 9,5, deveriam ser flexibilizadas/reanalisadas.  

Resposta: 
O Portal Jurídico, sistema utilizado pelo Banco para gerenciar seus processos, está no início da 
implantação no país. Estamos trabalhando para que, antes do final do certame, o Portal já 
esteja funcionando em sua plenitude. Quanto ao ANS, os contratados poderão acompanhar a 
medição para possibilitar eventuais ajustes/correção de desvios no decorrer do mês. 

 

Questão 73: 
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Os processos existentes hoje serão reterceirizados? 

Resposta: 
O edital em análise não trata da reterceirização dos processos existentes. 

 

Questão 74: 

Anexo I - Área de atuação 1: Recuperação de Créditos – Segmento I 
Anexo I - Área de atuação 2: Recuperação de Créditos – Segmento II  
Esclarecer se podemos prestar serviços apenas na matéria cível (recuperação de créditos e o 
que foi identificado como cível - exceto recuperação de créditos). Essa dúvida surge em 
decorrência da redação dada ao item “área de atuação 4” do Anexo I do Edital.  

Resposta: 
O credenciamento está subdivido em objetos denominados áreas de atuação. As áreas de 
atuação 1 a 3 envolvem demandas de recuperação de crédito. A área de atuação 4 trata 
principalmente de ações promovidas contra o Banco e abrange serviços nas áreas cível, 
trabalhista, tributária, penal e contencioso administrativo.   

 

Questão 75: 

ITEM 6.3 “A” e “B”  
1) Deve haver representação da sociedade de advogados por sócio ou associado em cada 
município ou somente em algum dos municípios mencionados dentro da Unidade Federativa?  
 
2) Os próprios sócios podem representar as filiais (mesmo não morando lá)? 
 
3) Advogado empregado pode representar as filiais? 
 
4) Para concorrer a Unidade Federativa é necessária a existência de filial regular da sociedade 
de advogados dentro da UF (em algum dos municípios arrolados)? 

Resposta: 
1) Está previsto que devem existir representantes em todos os municípios que foram 
relacionados. 
 
2) Sim. Os sócios podem representar as filiais. 
 
3) Não tem previsão de advogado empregado representar a sociedade (6.3, “a” e “b”, do 
Anexo IV do Edital). A previsão é de sócios e associados representarem a sociedade. 
 
4) Para concorrer não está prevista a exigência de filial. A sociedade terá que apresentar 
declaração de que, quando da contratação, possuirá sede ou filial na UF para a qual 
contratada. 

 

Questão 76: 

ITEM 8.2 
1) Deve ser apresentado 1 atestado do mesmo emitente para cada segmento, ou podemos 
apresentar 1 atestado do mesmo emitente constando todos os segmentos? 
 
2) O emitente do atestado deve ser considerado pelo CNPJ ou pelo grupo econômico?  

Resposta: 
1) Está previsto que pode ser apresentado um único atestado. O conteúdo do atestado é o 
que será levado em consideração. 
 
2) Essa questão está sendo reavaliada e a definição estará contemplada na minuta do futuro 
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Edital de credenciamento. 

 

Questão 77: 

ITEM 8 - documentos para comprovação dos quesitos de pontuação - Dúvida sobre os 
quesitos 3 das áreas de atuação II e III. 
O ponto extra só valerá para a área de atuação da sede da Sociedade de Advogados? Onde 
existe filial não há ponto extra? 

Resposta: 
O previsto é que a pontuação ocorra somente para sede, se localizada em um dos municípios 
relacionados. Será avaliada a possibilidade de ser aplicada pontuação também para filial, 
como sugerido. 

 

Questão 78: 

A GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) exigida no Anexo IV, item 8, alínea b, deve também 
conter a relação dos advogados associados ou somente a relação dos advogados 
empregados? Qual o significado do termo “considerada válida, para este certame, por 90 dias 
a partir da data de sua emissão”? 

Resposta: 
A GFIP contempla informações dos advogados empregados. 
A previsão de tal documentação ser “considerada válida, para este certame, por 90 dias a 
partir da data de sua emissão” tem por finalidade a apresentação de um documento mais 
atualizado.  

 

Questão 79: 

Há a necessidade de comprovar a regularidade da filial perante a respectiva seccional da OAB 
caso esta não seja localizada na Unidade da Federação na qual a licitante pretende habilitar-
se a prestar serviços? 

Resposta: 
A documentação de regularidade da filial é exigida exclusivamente para aquelas localizadas na 
UF na qual há interesse na prestação de serviço.  

 

Questão 80: 

 Os atestados emitidos com a indicação do número de ações judiciais, acompanhadas pelo 
escritório na área de recuperação de crédito, poderão ser consideradas como ações 
acompanhadas pelo escritório na área cível para fins de pontuação na área de atuação 4? 

Resposta:  
Essa questão está sendo reavaliada e a definição estará contemplada na minuta do futuro 
credenciamento. 

 

Questão 81 

Os atestados precisarão comprovar que o escritório presta serviços em todas as regiões 
geográficas abrangidas pela Unidade da Federação escolhida como área de atuação? 
Há necessidade de constar igualmente nos atestados o termo “natureza jurídica contenciosa” 
ou basta apenas à menção que presta serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, na 
área cível ou trabalhista, sem a palavra “contenciosa”? 

Resposta: 
Não há necessidade de que o atestado indique a UF. 
Quanto à expressão “natureza jurídica contenciosa”, é necessário que conste a expressão 
“contenciosa”. 
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Questão 82: 

Possibilidade de prever o pagamento das diligências necessárias para prestação do serviço, 
tais como: contratação de advogados correspondentes, pagamento de fotocópia, dentre 
outros serviços limitados. 

Resposta:  
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 83: 

Do objeto: os clientes inadimplentes encaminhados ao escritório para cobrança abrangem 
clientes PF e PJ? 

Resposta: 
Sim. A cobrança envolve dívidas de clientes pessoa física e pessoa jurídica. 

 

Questão 84: 

Atualmente os escritórios prestadores de serviços advocatícios do BB não têm acesso ao 
sistema de gerenciador de processos. Como será conduzido o acompanhamento dos prazos 
estipulados em contrato e do Edital diante da falta de acesso ao sistema pelo escritório? 

Resposta: 
Está prevista a disponibilização do sistema gerenciador de processos do Banco, previamente à 
contratação das sociedades de advogados. 

 

Questão 85: 

ITEM 4.23.1 
O escritório prestador de serviços deve acompanhar/gerir toda atividade referente a leilões 
ou apenas alimentará o sistema de gestão de processos com informações oriundas do 
contratante? 

Resposta: 
Os leilões judiciais deverão ser acompanhados e as informações registradas no gerenciador de 
processos. 

 

Questão 86: 

ITEM 14 - cessão dos créditos 
O contrato cita que o crédito pode ser cedido ao longo do processo, ficando preservados os 
direitos aos honorários de acordo com o contrato. Os créditos podem ser cedidos para uma 
securitizadora? Ativos, por exemplo? Nesse caso, não há necessidade de o escritório que está 
acompanhando o processo pelo BB também firmar contrato de prestação de serviços com o 
novo titular do crédito cedido? 

Resposta: 
É possível a cessão, conforme previsto no contrato. A critério do contratante e do cessionário, 
poderá ser mantido o contrato. Nesse caso, o cessionário se sub-roga nos mesmos direitos e 
obrigações do Contratante, não havendo necessidade de firmar outro contrato. 

 

Questão 87: 

Entendemos que o número de 100 ações de habilitação em recuperação judicial é excessivo, 
pois nos últimos 4 anos de prestação de serviço não temos mais de 6 ações desta natureza 
distribuídos pelo BB .  A exigência do número de 100 ações desta natureza é desproporcional 
à realidade do objeto o que pode tornar o certame não condizente com os princípios da 
licitação. Sugerimos a redução deste número a fim de que se possa manter a 
proporcionalidade da técnica e a experiência exigida com a realidade do contrato futuro. 
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Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 88: 

Garantia: o valor do contrato tem que ser o valor estimado dos honorários porque o contrato 
reflete o pagamento dos mesmos. Não pode ser aplicado o valor das ações encaminhadas. 

Resposta: 
O valor dos contratos será o valor estimado dos honorários, com base no volume estimado de 
ações, sem relação com o valor das ações distribuídas. 

 

Questão 89: 

SEDE/FILIAL PARA PONTUAÇÃO 
Somente admitindo pontuação a Sede, há um ferimento à isonomia, eis que a filial, no Estado, 
representa o escritório, é a sede naquele Estado. O escritório poderá ter filial em Estado 
muito maior que a sede de um escritório estadual. Sugere-se, mais uma vez, que pontue a 
filial ou a sede no Estado. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 90: 

PRAZO DO EDITAL 
O Edital deverá ser lançado somente após o mês de junho/2013 para que os licitantes possam 
se adequar ao mesmo. A OAB leva em média 3 meses para aprovar a filial. 

Resposta: 
Está previsto que a exigência de filial dar-se-á quando da contratação e que será concedido 
prazo para instalação, conforme previsto no Edital. Esse prazo poderá ser reavaliado, como 
sugerido.  

 

Questão 91: 

Qual será a conseqüência para o escritório contratado quando o atraso no ajuizamento 
decorrer da inércia dos órgãos internos do Banco do Brasil? 

Resposta: 
Esclarecemos que problemas na rotina do serviço sempre serão analisados caso a caso. 

 

Questão 92: 

Haverá necessidade de abertura de filiais (com CNPJ) nas cidades localizadas no interior dos 
Estados em que haja sede de Gerat? Exemplo filial em São José do Rio Preto(SP)? 

Resposta: 
A existência de filial será exigida quando da contratação. Essa filial deve estar localizada em 
qualquer município da UF para a qual a sociedade for contratada, independentemente de 
existir Gerat. Nos municípios relacionados no Edital, são exigidos representantes com os 
poderes previstos no Edital.  

 

Questão 93: 

O que o Banco entende por conveniência e necessidade, prevista no item 6.7? A sociedade 
poderá ser preterida, mesmo atingindo pontuação satisfatória no acordo de nível de serviços? 

Resposta: 
Essa previsão é excepcional. Aplica-se aos casos de contratação por inexigibilidade de 
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licitação, que não tem relação com o Edital. Como por exemplo: a contratação de parecer 
jurídico de profissional com notória especialização, para atender caso ou situação singular.  

 

Questão 94: 

Há possibilidade de integração de sistemas, via Portal Jurídico? Troca de arquivo? 

Resposta: 
Não há previsão de integração de sistemas, mas tal possibilidade poderá ser avaliada. 

 

Questão 95: 

Nos casos de reterceirizados o Banco do Brasil irá fornecer os subsídios necessários (cópia dos 
autos)? 

Resposta: 
É possível que em processo reterceirizado a contratada tenha que buscar nos autos os 
documentos, como ocorre com ações novas. Estamos envidando esforços para que isso não 
seja necessário no futuro, por trabalharmos com um sistema onde esses documentos estarão 
anexados.  

 

Questão 96: 

As regras de remuneração que condicionam o pagamento dos honorários à certificação pela 
contratante (ex.: certificação da complementação do cadastro...) não seria arbitrária por 
depender exclusivamente do contratante? Ainda que se mantenha tal previsão, o cômputo do 
tempo decorrido para fins de pagamento não deveria retroagir à efetiva complementação 
realizada pela contratada? 

Resposta: 
O pagamento será mensal. O tempo decorrido entre a complementação e a certificação não 
demorará mais que poucos dias, não trazendo prejuízo para a contratada. 

 

Questão 97: 

O item 7.1 do anexo IV faz menção à regularidade dos advogados-sócios. Entretanto, ao 
remeter ao item 4.6 a do Edital há uma incoerência vez que fala apenas que tenha a 
regularização de pelo menos um advogado-sócio. Questiona-se para cumprimento do Edital 
será necessária apresentação da regularidade de apenas um ou de todos os sócios? 

Resposta: 
A previsão é que seja necessária a apresentação da regularidade de apenas um advogado-
sócio para o credenciamento. Uma vez contratada, somente os advogados, sócios ou não, que 
comprovarem a regularidade poderão prestar serviço ao Banco (subitem 6.5 do Edital). A 
redação desses subitens podem ser ajustadas para melhor entendimento. 

 

Questão 98: 

Em complemento à questão anterior sabe-se que alguns escritórios de advocacia possuem 
sócios patrimoniais e sócios em quotas de serviços, todos relacionados no contrato social. 
Para o cumprimento do item 7.1 do Edital (Anexo IV) apenas os sócios patrimoniais, que 
respondem ilimitadamente pela sociedade, devem apresentar a documentação pertinente. 
Este entendimento está correto? 

Resposta: 
Será necessária a apresentação da regularidade de apenas um advogado-sócio para o 
credenciamento. Uma vez contratada, somente os advogados, seja qual for sua qualificação 
social, que comprovarem a regularidade poderão prestar serviço ao Banco (subitem 6.5 do 
Edital).  
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Questão 99: 

O escritório deverá ter antecipadamente filial em comarcas que deseja atuar? Ou seja, caso o 
escritório já represente o Banco do Brasil em alguma Unidade da Federação e tiver interesse 
em ampliar a parceria para outro Estado, o escritório deve ter filial naquele local? Ou pode 
implantar, posteriormente? 

Resposta: 
A previsão é que a implantação pode ocorrer posteriormente, quando da contratação da 
sociedade. 

 

Questão 100: 

O escritório deve necessariamente ter filial nas cidades das Unidades da Federação no 
momento da apresentação dos documentos ou pode instalar posteriormente, no prazo de 60 
dias da contratação 

Resposta: 
A previsão é que a implantação pode ocorrer posteriormente, quando da contratação da 
sociedade. 

 

Questão 101: 

Caso o Banco do Brasil entenda que seja prudente alterar o item 8, quesito 4, “ Existência de 
sede“ para existência de sede e filiais, sugere-se que seja alterado também o documento 
comprobatório possibilitando a apresentação de certidões da OAB na Unidades de Federação 
das filiais apresentadas. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 102 

Para fins de pontuação, as declarações de ex-clientes seriam válidas? Seria possível 
comprovação de atuação nas respectivas áreas, via certidões dos tribunais? Como se daria 
essa pontuação?  

Resposta: 
Serão aceitos atestados de ex-clientes, desde que satisfeitas as exigências previstas no Edital. 
Não está prevista a possibilidade de comprovação de atuação por certidões dos tribunais. 

 

Questão 103: 

Há previsão para aumento do numero de escritórios a serem aprovados no certame? 

Resposta: 
Todos que atenderem os critérios mínimos exigidos no Edital serão credenciados. Inicialmente 
a contratação ocorrerá nas quantidades previstas no Edital, na ordem de pontuação, ficando 
os demais credenciados sujeitos à contratação futura, conforme necessidade. 

 

Questão 104: 

Tratar da questão do descredenciamento de escritórios que não forem aprovados na licitação. 
Continuarão a conduzir os processos que já estão sob condução? 

Resposta: 
O assunto "descredenciamento de escritórios” de certames anteriores não é tratado no 
Edital. 

 

Questão 105: 

1) Embora haja previsão legal na lei de licitações, haverá, neste Edital, cláusula expressa de 
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reajuste contratual a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Ainda, 
haverá delimitação temporal para tal reajuste? Friso a importância de cláusula expressa com 
menção temporal, haja vista que no Edital de 2008 não aplicou o reajuste, embora previsão 
legal neste sentido. 
 
2) Para se evitar discussão acerca do equilíbrio econômico-financeiro, haverá previsão 
contratual de reajuste anual através de índices oficiais? 

Resposta: 
Não há previsão de reajuste contratual. Avaliaremos a necessidade de incluir cláusula de 
equilíbrio econômico-financeiro, embora esta previsão já conste em lei. 

 

Questão 106: 

Os honorários sucumbenciais advindos de convenção entre a sociedade de advogados e 
devedores serão sujeitos a rateio e pagamento condicionados à forma de recebimento da 
dívida principal pelo Banco do Brasil? 

Resposta: 
Está previsto o rateio de honorários de sucumbência pelos patronos que atuaram no 
processo. No caso do contratante receber o crédito de forma parcelada, o repasse e ou 
pagamento dos honorários seguirá o critério de proporcionalidade, nas mesmas condições e 
prazos pactuados no acordo. 

 

Questão 107: 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
Para fins de comprovação da qualificação técnica (item 6 do Anexo IV) serão exigidos apenas 
atestados de capacitação técnica nas áreas cível e trabalhista, ainda que se pretenda 
participar de área de atuação seja mais abrangente? (área – trabalhista, tributária, penal e 
contencioso administrativo, exceto recuperação de crédito). 

Resposta: 
Para a área de atuação 4 somente serão exigidos, para habilitação, atestados de capacidade 
técnica da área cível e trabalhista, embora o serviço compreenda outras áreas, como penal e 
tributária, por exemplo.  

 

Questão 108: 

Será exigida a comprovação de atuação específica na UF que se pretende credenciar? Ou seja, 
o mesmo atestado de capacidade técnica utilizado para participação em uma UF pode ser 
utilizado para participação em outra UF? 

Resposta: 
Não será exigida comprovação de atuação específica por UF. Os atestados não precisam 
conter a indicação da UF onde se prestou o serviço. O mesmo atestado pode ser utilizado 
para participação em mais de uma UF. 

 

Questão 109: 

De modo complementar aos esclarecimentos feitos na audiência pública realizada no último 
dia 04, sugerimos que sejam reembolsados os deslocamentos para cidades cuja distância 
ultrapasse 100 Km da matriz ou filiais. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 110: 
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No tocante à ÁREA DE ATUAÇÃO 4: CÍVEL (EXCETO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO), 
TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA, PENAL E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, vimos não haver 
informações sobre as demandas trabalhistas a serem abarcadas. Assim sendo, questionamos 
se os processos que serão terceirizados são de funcionários do Banco ou somente relativo a 
funcionários de empresas terceirizadas. 

Resposta: 
As ações terceirizáveis são definidas a partir de estratégia interna do Banco, não contemplada 
no Edital. 

 

Questão 111: 

Com relação ao mesmo Item (ÁREA DE ATUAÇAO 4), vê-se da tabela da cláusula 6.3 que no 
Estado de São Paulo há somente a cidade de São Paulo como responsável pela pontuação do 
escritório. Ocorre que, considerando que Campinas é sede de Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região, abrangendo a maioria das comarcas do interior desta Unidade da Federação, 
bem como esse município tem notória relevância no cenário nacional, questionamos se 
haverá a inclusão desta cidade como pontuante para a sede ou representante do Estado de 
São Paulo.  
Em não se entendendo como questionamento, pedimos entender essa pergunta como 
sugestão para o certame. Nota-se que este questionamento se mostra pertinente para com os 
princípios da isonomia e os norteadores da administração pública, em se considerando que 
Campinas é sede de TRT assim como São Paulo. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 112: 

Referente à licitação para contratação de sociedades de advogados para prestação de 
serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, solicitamos informação de qual será o 
prazo para entrega dos documentos, tendo em vista que no anexo do Edital não há previsão 
de data.  

Resposta: 
O Edital, quando publicado, trará informações sobre o prazo para entrega dos documentos. 
Estima-se que o Edital seja lançado no 1º semestre deste ano. 

 

Questão 113: 

As tabelas referentes aos índices de eficiência trazidas pelos Anexos (II-A, II-B, II-C, II-E) do 
Edital, dispõem sobre percentuais de eficiência em relação às metas estabelecidas, para efeito 
de pagamento de honorários. No entanto, alguns percentuais são repetidos em linhas 
diversas de remuneração. Desta forma temos que havendo índice de eficiência igual a 100% 
qual seria o percentual de honorários, 5% ou 3%? Havendo índice de eficiência igual a 80% 
qual seria o percentual de honorários, 3% ou 2%? 
Sobre a análise de índice de eficiência, no que tange à política de margem de negociação da 
contratante, entendemos que deve restar claro no Edital quais os parâmetros utilizados em 
cada UF, tendo em vista as peculiaridades de cada Estado, bem como a adição de margem de 
negociação compatível com a prática de mercado. 

Resposta: 
O percentual de honorários previsto para índice de eficiência igual a 100% é 3%. Para índice 
de eficiência igual a 80%, o percentual é 2%. A tabela será alterada para melhor 
entendimento. 
Quanto à sugestão relativa à “política de margem de negociação da contratante”, será 
analisada em conjunto com as demais sugestões advindas da audiência pública. 
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Questão 114: 

O quesito 3 da área de atuação 1, quesito 2 das áreas de atuação 2 e 3 e o quesito 6 das áreas 
de atuação 4 e 5 do Anexo IV do Edital atribui 16 pontos para comprovação de mais de 36 
advogados (sócios, associados ou empregados) compondo a sociedade, bem como atribui 
como pontuação extra, 1 ponto a mais para cada advogado inscrito na OAB da UF que  a 
sociedade indicou para prestar serviços, sem, contudo, indicar qual seria a pontuação máxima 
atribuída de forma extraordinária. 
 
1) Considerando que a pontuação trazida no Edital como forma de avaliar tecnicamente cada 
sociedade é estabelecida de forma proporcional e equitativa, para cada qualificação que se 
pretende pontuar, no caso do quesito acima mencionado não trazer uma pontuação extra 
máxima, não haveria prejuízo à isonomia, razoabilidade e proporcionalidade objetivada pela 
avaliação técnica? 

 
2) A ausência de estipulação máxima de pontuação extra, não abriria a possibilidade de 
alguma sociedade suprir sua eventual deficiência em todos os demais quesitos, apenas 
contratando advogados para participação no certame licitatório? 

 
3) A pontuação extra será atribuída aos mesmos advogados pontuados de forma natural no 
caput do quesito, ou seja, conta-se para atingir os mais de 36 advogados, e “ganha” 1 ponto 
extra aquele inscrito na localidade a ser disputada, ou somente ganhará a pontuação extra 
aquele não computado na pontuação principal? 

 
4) O advogado inscrito em mais de uma UF ganhará 1 ponto extra para cada unidade em que 
mantém a inscrição? 

 
5) A comprovação de inscrição na localidade do advogado sócio, para fins de pontuação extra, 
pode se dar pela apresentação de qualquer dos seguintes documentos: carteira profissional 
emitida pela respectiva seccional da OAB, boleto de anuidade pago, comprovante de inscrição 
emitido pelo site oficial da entidade, certidão emitida pela respectiva entidade? 

Resposta: 
“1” e “2”) O critério de pontuação poderá ser reavaliado. 
 
3) A previsão é que a pontuação extra seja aplicada a todos os advogados inscritos na OAB da 
Unidade da Federação que a sociedade indicou para prestar serviços.  
 
4) Conforme previsto no subitem 4.2.3 do Edital, a sociedade indicará a(s) Unidade(s) da 
Federação na(s) qual(is) pretende prestar serviços. A pontuação extra do quesito “Número de 
advogados” será aplicada para cada advogado inscrito na OAB da UF que a sociedade indicou 
no pedido de credenciamento. Ressaltamos que a aplicação dos quesitos será realizada por 
UF, observada a abrangência de cada área de atuação, conforme subitem 4.8 do Edital. 
Segue exemplo para melhor entendimento: a sociedade indica no Pedido de Credenciamento 
que pretende prestar serviços na área de atuação 1 em São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. Suponhamos que um advogado possua inscrição na OAB em SP e MG. Para o 
credenciamento de sociedades em São Paulo, a sociedade obterá 1 ponto extra em razão 
desse advogado. Para o credenciamento de sociedades em Minas Gerais, a sociedade obterá 
1 ponto extra em razão desse advogado.  Para o credenciamento de sociedades no Rio de 
Janeiro, a sociedade não terá ponto extra em razão desse advogado.  O quesito poderá ser 
reavaliado.  
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5) A comprovação dar-se-á por meio da declaração de que trata o subitem 6.1 do Anexo IV. A 
redação do quesito poderá ser ajustada para melhor entendimento. 

 

Questão 115: 

Sabendo-se que diversas instituições e empresas possuem modelo próprio de atestado 
(inclusive o próprio Banco do Brasil), bem como esses tomadores de serviços, via de regra, 
não mencionam os valores vinculados em suas demandas em documento de circulação livre 
(como é o caso de atestado) podemos entender que a apresentação de atestado geral de 
prestação de serviços jurídicos ao objeto licitado, acompanhado da demonstração de efetiva 
atuação do profissional (certidões fornecidas pelas secretarias das varas ou tribunais, com 
indicação do valor, acompanhamento processual da internet, desde que nela conste o nome 
de um dos advogados integrantes do escritório de advocacia, peças processuais protocoladas 
com indicação de valor, decisões judiciais com indicação de valor) são documentos suficientes 
para a comprovação do quesito? 

Resposta: 
A previsão do Edital é de que a comprovação dos quesitos de pontuação referentes ao 
patrocínio e atuação em processos, inclusive as pontuações extras relacionadas a esses 
quesitos, dar-se-á exclusivamente por meio de atestados. 

 

Questão 116: 

Ainda com relação aos atestados, a pontuação extra será atribuída aos mesmos apresentados 
para a pontuação do caput do quesito, ou seja, dentre 5 ou 3 atestados apresentados, 
aqueles que contiverem a informação de que atuou no número de ações mencionadas com o 
valor mencionado no quesito, além da pontuação normal receberá também o ponto extra? 

Resposta: 
A pontuação extra não será aplicada individualmente por atestado, mas sim será obtida por 
meio do somatório do nº de ações informados nos atestados. Para fins de pontuação extra, 
serão considerados todos os atestados apresentados com as informações exigidas, sem 
limitação de número de atestados. A redação do quesito poderá ser ajustada para melhor 
entendimento. 

 

Questão 117: 

O escopo editalício não apresenta a quantidade estimada de demandas em cada área de 
atuação, bem como em cada UF, sendo certo que tais informações impactam efetivamente no 
custo e capacidade executiva da sociedade, bem como, consequentemente, na avaliação da 
sociedade em relação ao seu interesse ou não na participação em cada área/UF do certame. 
Assim, entendemos imprescindível que o Edital traga uma estimativa das demandas em cada 
área e em cada UF. 

Resposta: 
O volume estimado de ingresso de novas demandas será divulgado juntamente com a 
publicação do Edital de credenciamento. 

 

Questão 118: 
 1) Entendemos que o item 8.2, Anexo IV, da minuta utilizada como Edital de licitação acaba 
por restringir a participação no certame, diminuindo a competitividade, e por consequência 
mitigando a disputa necessária para a escolha da proposta mais vantajosa. Afirmamos isso 
porque, como o objeto do Edital é o credenciamento de sociedades de advogados para 
prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Banco do Brasil, 
entendemos ser despropositado o critério utilizado para pontuação dos licitantes.  
Da interpretação do item referido, apenas as sociedades de advogados que tenham prestado 
serviços anteriores a instituições financeiras receberão pontos relativos à avaliação de sua 
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capacidade técnica. 
Tal critério restringe a participação, pois diminui de modo significativo o número de 
sociedades de advogados aptas a disputar o certame de forma igualitária. Do mesmo modo, 
tal critério se demonstra despropositado, na medida em que sociedades de advogados com 
especialização na área cível teriam totais e plenas condições de cumprir com o objeto do 
contrato, ajuizando e patrocinando ações cujo objetivo seja a recuperação de créditos. 
A questão ainda é mais grave no caso das áreas de atuação 4 e 5, pois, embora tenha por 
objeto a prestação de serviços jurídicos na área cível e trabalhista, que poderia ser cumprido 
por qualquer sociedade de advogados com especialização em ambas as áreas, concede-se, de 
forma desmotivada, maior pontuação aos licitantes que tenham prestado serviços para 
outras instituições financeiras. 
Diante desse raciocínio, questionamos se não seria mais adequado ao atendimento dos 
preceitos da CF/88 e da Lei 8.666/93, a modificação do item aqui questionado, para que fosse 
exigido dos escritórios, com fins de pontuação, apenas a comprovação, através de atestados, 
de prestação satisfatória de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica contenciosa 
nas áreas de atuação específica.  
 
2) Caso o questionamento acima seja ultrapassado com resposta negativa, questionamos se 
não seria mais adequado ao atendimento dos preceitos da CF/88 e da Lei 8.666/93, com fins 
de aumentar a competitividade do certame, conceder a mesma pontuação às sociedades de 
advogados que comprovassem o patrocínio de ações de recuperação de crédito de outras 
entidades que não instituições financeiras, como por exemplo, fundos de pensão. 
 
3) Seguindo o mesmo raciocínio dos itens anteriores, com relação ainda ao item 8.2 do Anexo 
IV do Edital, entendemos que o critério de "pontuação extra" relacionado ao valor das ações 
acompanhadas por uma determinada sociedade de advogados é completamente irrelevante 
para fins de avaliar a capacidade técnica de um concorrente. Isso porque, como de 
conhecimento, o fato de ações judiciais de recuperação de crédito ter valor acima de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais) não faz com que o rito processual seja alterado, sendo 
irrelevante, repita-se, para avaliar a condição de uma sociedade de advogados no 
cumprimento do objeto contratado. Entendemos que esse item deveria ser excluído da 
futura minuta do Edital. 
 
4) O mesmo item 8.2 do Anexo IV da minuta de Edital de licitação concede uma altíssima 
pontuação às sociedades de advogados que conseguirem comprovar ter "sede em algum 
do(s) município(s) listados no subitem 6.3 b deste Anexo, de acordo com a Unidade da 
Federação indicada pela sociedade para prestar serviços." 
Como cediço, o art. 39 da Lei 8.666/93 veda cláusulas ou condições editalícias que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes. O item aqui 
discutido faz justamente isso, na medida em que concede pontuação em decorrência de 
determinada sociedade de advogados possuir sede em especifico território. 
O Edital deveria apenas exigir que, com a adjudicação do certame, a sociedade vitoriosa se 
estabeleça em determinado território da federação para cumprimento do contrato e 
prestação dos serviços, mas não conceder uma pontuação na fase de disputa apenas por 
conta do local da sede. 
 
5) Outro fator que deve ser questionado com relação ao item 8.2 do Anexo IV da minuta do 
Edital de licitação, diz respeito ao critério utilizado para o estabelecimento de um 
determinado número de ações para fins de pontuação. 
Como sabido, o art. 30 da Lei 8.666/93 afirma que "a documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a: (...) II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
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para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
Como o Edital de licitação não estabelece desde já qual a média de quantidade de ações que 
será repassada a sociedade de advogados vencedora, questiona-se qual o critério utilizado 
para estipulação de um número determinado de ações para fins de concessão de pontuação 
aos licitantes. 
Resposta: 
Esclarecemos que também serão considerados e pontuados atestados emitidos por outras 
pessoas jurídicas que não instituições financeiras. 
As exigências e critérios de pontuação visam atender às necessidades da Administração 
Pública, observando o previsto em lei, segundo as interpretações doutrinárias e 
jurisprudenciais pacíficas, inclusive do Tribunal de Contas da União.   
Todavia, todas as considerações serão avaliadas. 

 

Questão 119: 
Com relação ao mesmo item acima discutido, se a licitante comprovar que tem sede em mais 
de um município listados no subitem 6.3 b, terá pontuação máxima 20 (vinte), ou os pontos 
serão somados na medida em que houver comprovação de mais de sede em mais de um 
município listado no subitem 6.3b? 
Resposta: 
Será considerado como sede o CNPJ que conste do comprovante de inscrição e de situação 
cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com sede ou matriz. O documento 
comprobatório da localização da sede, para fins deste certame, é o ato constitutivo da 
sociedade registrado junto à seccional da OAB. 

 

Questão 120: 

O critério estabelecido no subitem 8.2 do Anexo IV da minuta do Edital de licitação, com 

relação a concessão de 20 pontos relativos a comprovação de sede em um dos municípios 

listados no subitem 6.3b, será utilizado apenas para os estados selecionados no Anexo III - 

Pedido de Credenciamento, ou, comprovando-se sede no município de Recife, por exemplo, e 

marcando como área para credenciamento o estado de Goiás, a sociedade de advocacia 

receberá os mesmos vinte pontos para seu credenciamento no estado de Goiás? 
Resposta: 
Conforme previsto no Anexo IV, a pontuação pela sede em algum dos municípios listados será 
aplicada de acordo com a Unidade da Federação indicada pela sociedade para prestar 
serviços. Logo, no exemplo relatado, a sociedade não receberia a pontuação para o 
credenciamento no estado de Goiás. 

 

Questão 121: 
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I - BREVE ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO TÉCNICA 
O pretenso Edital de credenciamento de sociedade de advogados para prestação de serviços 
de natureza jurídica do Banco do Brasil, subsidiárias e Fundação Banco do Brasil, em seu Anexo 
IV, item 8.2, traz como um dos requisitos para pontuação técnica a existência de sede na 
Unidade da Federação que a sociedade de advogados pretenda se credenciar para prestar 
serviços. 
À primeira vista, salvo melhor juízo, parece que o termo “sede” poderia ser SEDE e FILIAL ou 
FILIAIS devidamente constituídas. 
Entretanto, o item supramencionado, ao conceder uma pontuação relevante apenas no Estado 
onde a sociedade de advogados possui a matriz, prejudica àquelas que possuem estruturas 
próprias (filiais) já constituídas ou a constituir em outras Unidades da Federação. Com esse 
requisito instaurou-se um critério restritivo, privilegiando apenas as sociedades em um único 
estado que possuir a sede. 
Exemplo da grande vantagem para um cliente como o Banco do Brasil é a AMBEV (Atestado de 
Capacidade Técnica e Idoneidade em anexo) que contratou a Nelson Wilians Advogados 
Associados para atendê-los com exclusividade em todo território nacional exatamente em 
virtude de suas FILIAIS e estrutura jurídica UNIFORME em todo País. 
Exemplos negativos de concentração não devem inibir a busca de uniformidade de 
padronização em qualidade e eficiência na prestação de serviços. 
Diante disso, premente a necessidade de retificação do texto do Edital nessa questão, vez que 
em qualquer cenário que se analisa esse critério não há razoabilidade que o justifique 
tampouco fundamentação legal que o subsidie como se verá adiante. 
 
II - FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
Inicialmente, a título exemplificativo, uma sociedade de advogados que possui matriz em 
Porto Alegre e filiais plenamente constituídas e estruturadas nos estados de Santa Catarina, 
Paraná e São Paulo, somente receberá a pontuação do referido quesito para prestação de 
serviços em Porto Alegre. Ocorre que é razoável e perfeitamente possível que as filiais 
localizadas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo tenham plenas condições técnico-
operacionais de prestarem um serviço de qualidade ao Banco do Brasil nesses demais estados, 
inclusive podendo apresentar estrutura e qualidade técnica superior ao de sociedades de 
advogados locais que possuem suas sedes estabelecidas nessas unidades da federação e que 
terão pontuação diferenciada no quesito, obtendo vantagem sobre as demais estabelecidas 
em outros estados. 
Em síntese, a sociedade de advogados estabelecida em Porto Alegre será prejudicada no 
credenciamento nos demais estados onde estão estabelecidas suas filiais; nos seguimentos II e 
III do edital, essa desvantagem chega a 24% (vinte e quatro por cento) da pontuação máxima 
da proposta técnica. Nesse cenário as sociedades de advogados de maior envergadura regional 
e nacional se veem prejudicadas, como também o próprio Banco do Brasil que poderá 
eventualmente credenciar e contratar uma sociedade de advogados menos capacitada, 
simplesmente por ter sede no respectivo estado e por essa razão obter uma pontuação 
diferenciada. 
Vale ressaltar, a nítida ofensa ao princípio da isonomia que a referida cláusula faz; isto porque, 
o simples fato de uma pessoa jurídica ser classificada como filial não significa que esta tenha 
menor capacidade, qualidade ou menor eficiência na prestação dos serviços. Muito pelo 
contrário, a sociedade que for credenciada no certame em apresso e já possua filial constituída 
e estruturada no local de prestação de serviços, dá real garantia ao banco de que desde a 
assinatura do contrato executará os serviços ora contratados sem precisar de tempo hábil ou 
de altos investimentos financeiros para tanto. 
É de grande valia lembra que, filial constituída não pode ser comparada e nem mesmo ser 
colocada ao mesmo patamar dos contratos de parceria entre sociedade de advogados, isto 
porque, a filial segue as mesmas diretrizes de sua matriz, fazendo assim com que os serviços 
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sejam da mesma qualidade e eficiência. 
Do jeito que está sendo construído o Edital, uma filial locada no estado do  Rio de Janeiro e um 
Escritório que não possui filial no mesmo estado, competem no mesmo patamar de igualdade. 
Entretanto, nítido é o risco que o banco sofre em contratar com aquele que deverá montar  
Uma estrutura no local credenciado ou até mesmo, associar-se a um outro escritório que não 
possuí capacitação técnica suficiente para atender uma instituição financeira do porte e do 
prestígio do Banco do Brasil. 
Assim, pela análise do critério escolhido, facilmente conclui-se que a existência de filial própria 
já constituída no estado em que a sociedade deseja se credenciar para prestar serviços é que 
deveria ser contemplada com a pontuação técnica e não o contrário como propõe o Edital. 
Deve-se, por óbvio, buscar sociedades de advogados que demonstrem elevada capacidade 
operacional, reduzindo o risco de prejuízo à Administração Pública com inexecuções 
contratuais e serviços de baixa qualidade. A existência de filiais já constituídas pode ser 
utilizado como mais um critério objetivo para aferir a robustez das sociedades de advogados, 
bem como da capacidade para uma execução satisfatória do contrato.  
Ademais, além de injustificável, a existência desse critério no Edital está eivada de ilegalidade 
por se tratar de uma restrição geográfica imposta pelo Edital. É imperioso ressaltar que este 
dispositivo restringe o caráter competitivo da licitação, conforme preleciona o inciso I, § 1o do 
art. 3o da Lei 8.666/93: 
§ 1o. É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; (Grifo 
nosso) 
Na seção que trata da habilitação dos licitantes na Lei 8.666/93 há vedação expressa no art. 
30, § 6o, de exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações. O 
fundamento dessa vedação repousa nos princípios da isonomia e da impessoalidade. Com isso, 
a pontuação técnica no quesito mencionado somente se justificaria se o critério utilizado não 
fosse de encontro à restrição da competitividade. 
 
III- CONCLUSÃO 
Portanto, não se questiona que a localização geográfica no caso de um credenciamento para 
prestação de serviços para uma empresa da envergadura do Banco do Brasil, com atuação em 
nível nacional, é indispensável para a execução satisfatória do contrato. 
Ocorre que essa questão está contemplada de maneira invertida e desarrazoada no escopo do 
edital, pois não existem fundamentos lógicos nem jurídicos que justifiquem o privilégio da 
sociedade de advogados apenas no estado sede em detrimento aos demais estados onde 
estão localizadas as filiais. 
Impende reforçar a necessidade do Banco do Brasil de que a prestação de serviços seja 
efetuada por sociedade de advogados consolidada e estruturada, haja vista que os serviços 
técnicos de advocacia possuem natureza predominantemente intelectual e envolvem valores 
expressivos e conteúdos complexos, justificando a inclusão no certame de critérios e 
pontuações decorrentes de uma avaliação criteriosa da capacitação técnica dos credenciados. 
Por essa razão, a existência de estrutura de filiais constituídas deve ser valorizada e não 
penalizada. 
O cunho geográfico deve respeitar o princípio da proporcionalidade, devendo o quesito 
proposto não ser um item limitador, mas efetivamente um benefício às sociedades que 
pretendem se credenciar e disponibilizam ao Banco do Brasil uma estrutura robusta, de 
envergadura regional e/ou nacional, qualidade técnica e operacional diferenciada. 
Isso é bom para o Banco do Brasil, salvo melhor juízo, como é bom para outras Grandes 
Companhias com atuação em todo o vasto território nacional. 
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Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 122: 

Para sociedades que ainda não prestam serviços ao Banco, já podem antecipar alguma 
providência para participação no próximo credenciamento? Quais seriam? 

Resposta: 
A minuta do Edital apresentada para discussão na audiência pública está disponível no 
endereço http://www.bb.com.br/editaislicitacoes, no link Licitações Centralizadas. Todavia, a 
minuta poderá ser objeto de alterações. Estima-se que o Edital de credenciamento seja 
publicado no 1º semestre deste ano. 

 

Questão 123: 

Gostaria de saber, se será aberta licitação para serviços em Santa Catarina, na região de 
Blumenau, para contratação de serviços de advocacia. 

Resposta: 
A minuta do Edital apresentada para discussão na audiência pública está disponível no 
endereço http://www.bb.com.br/editaislicitacoes, no link Licitações Centralizadas. Todavia, a 
minuta poderá ser objeto de alterações.  O Edital de Credenciamento, quando publicado, terá 
como objeto a prestação de serviços também no Estado de Santa Catarina.  

 

Questão 124: 

Conforme previsto no Pré-Edital publicado pelo Banco do Brasil S/A, no Anexo IV 
(HABILITAÇÃO PARA PONTUAÇÃO), existe a previsão de pontuação apenas para a SEDE de 
cada escritório devidamente registrado na respectiva OAB e não consta a previsão de 
pontuação para FILIAIS dos escritórios. 
Sugerimos que seja mantida a pontuação apenas para a SEDE de cada escritório excluindo 
eventual pontuação para FILIAIS. 
Tal sugestão visa proporcionar equilíbrio no certame e evitar que alguns escritórios nacionais 
obtenham vantagens maiores em razão das estruturas que dispõe. A pontuação para as sedes 
dos escritórios proporciona equilíbrio na licitação assegurando, assim, a participação de mais 
escritórios concorrendo em parâmetros baseados no princípio da isonomia. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas em conjunto com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 125: 

O item 4.11.1 da minuta determina que “com a extinção do contrato, a sociedade de 

advogados devolverá ao banco a condução de todas as demandas judiciais e ou 

administrativas que estiverem sob sua responsabilidade.” 
Sugere-se a alteração deste item para o Edital definitivo, fazendo constar que “com a extinção 
do contrato, a sociedade de advogados deverá conduzir as ações judiciais e ou administrativas 
que estiverem sob sua condução até o seu termo”.  
Tal alteração mostra-se importante diante dos embaraços de ordem processual e logística que 
a eventual recondução das ações para outra sociedade credenciada implicaria, como, por 
exemplo, a necessidade de alteração no cadastro interno/Portal Jurídico do Banco, a juntada 
de outra procuração pela nova sociedade credenciada, o que gera o risco de publicações em 
nomes de procuradores diversos, a necessidade de obtenção de fotocópias/digitalização 
integral dos autos desde o início até a atualidade, para que a nova sociedade credenciada 
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possa se colocar a par e, então, atuar nos autos, além de ser evidente que a sociedade que 
conduziu a ação desde seu início conhece suas minúcias, sendo que a condução até seu termo 
confere maior segurança.   
Sendo estas as considerações para o momento, registramos nossos votos de estima e apreço, 
registrando nossa igual disponibilidade para esclarecimentos.  

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas juntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 126: 

OBRIGAÇÃO DO ESCRITÓRIO DIARIAMENTE VERIFICAR SE HÁ DOCUMENTOS PARA ELE NAS 
DEPENDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL 
Não parece prático. Entendemos que o Banco do Brasil poderia estabelecer um fluxo 
eletrônico ou mesmo remessa de aviso por e-mail notificando o escritório quando necessário 
o seu comparecimento nas em suas dependências. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas em conjunto com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

 


