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AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A - 
DESENVOLVE 

 

 

E D I T A L   D E   C R E D E N C I A M E N T O  
 

 
 

1 - PREÂMBULO 
 
1.1- A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A, pessoa jurídica de direito 
privado, entidade da Administração Indireta, constituída sob a forma de 
Sociedade de Economia Mista, de Capital Fechado, inscrita no CNPJ sob n.º 
10.769.660/0001-95, com sede na Rua Doutor Antonio Cansanção, nº 465, 
Ponta Verde, Maceió/AL, exercendo atividades próprias de Agência de 
Fomento na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil, doravante 
denominada simplesmente DESENVOLVE, torna público  que  se encontra 
aberto na sua Gerência Administrativa Financeira, situada na na Rua Doutor 
Antonio Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió/AL, CREDENCIAMENTO  de 
Sociedades regularmente constituídas, para prestação dos serviços referidos 
no subitem 2.1 deste Edital, com observância na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações posteriores. 
 
1.1.1- O Credenciamento referido no subitem 1.1 tem por objetivo o 
Cadastramento de Sociedades interessadas, de acordo as respectivas áreas 
de atuação, nos termos do subitem 2.1, destinado a futuras contratações, de 
conformidade com as necessidades da DESENVOLVE e os critérios 
estabelecidos neste Edital. 
  
1.2- A íntegra deste Edital e dos elementos que o integram ficará: 
 
I – à disposição dos interessados para consulta direta, na Gerência de 
Operações da Agência de Fomento de Alagoas S/A, localizada na Rua Doutor 
Antonio Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió/AL; 
 
II – disponível para aquisição de cópia, no período das 8h30min às 12h e das 
14h às 18h, no endereço referido no inciso anterior, mediante a comprovação 
do recolhimento prévio do valor de R$ 10,00 (Dez reais), a ser efetuado em 
qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S.A., para a conta corrente nº 
6549-8, da Agência 3557-2 de titularidade da AGÊNCIA DE FOMENTO DE 
ALAGOAS S/A / CNPJ: 10.769.660/0001-95, destinado ao ressarcimento das 
despesas e custos de reprodução;  
 
III – disponível no site da DESENVOLVE : www.desenvolve-al.com.br 
 

http://www.desenvolve-al.com.br/
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1.3- A Sociedade interessada que requerer seu Cadastramento, na forma e 
para os fins previstos neste Edital, será intimada formalmente pela 
DESENVOLVE de todos os atos relativos ao presente ato convocatório, 
incluindo o julgamento do Cadastramento e, quando for o caso, as 
contratações, por meio de correspondência, e-mail ou fax. 
  
1.3.1- Para atender à finalidade prevista no subitem 1.3, as Sociedades 
interessadas deverão manter atualizados seus dados e endereço para 
correspondência, ficando estabelecido que a DESENVOLVE não se 
responsabiliza  pelo não recebimento de qualquer comunicação e/ou intimação 
pelos interessados, quando decorrentes de falta, erro ou não atualização dos 
referidos dados. 
 
 

2 - DO OBJETO 
 

2.1- Constitui objeto deste Edital o Credenciamento para futuras contratações, 
em caráter eventual, sem vínculo empregatício e sem exclusividade, de 
Sociedades interessadas, regularmente constituídas e devidamente habilitadas 
na forma prevista neste instrumento convocatório, para a prestação dos 
serviços de cobrança extrajudicial de créditos da DESENVOLVE, cujos 
tomadores e coobrigados encontram-se em situação de atraso. 
 
2.1.1- As condições para a prestação dos serviços e demais elementos 
encontram-se definidos no ANEXO I e na minuta do contrato a ser firmado, 
consubstanciada no ANEXO IV, ambos integrantes deste Edital  
 
2.1.2- As condições do Edital poderão ser alteradas a qualquer época pela 
DESENVOLVE, visando deixá-los aderentes às suas necessidades, bem como 
às normas internas e/ou emanadas do Banco Central do Brasil. 

 
2.1.3- Os trabalhos técnicos a serem executados abrangerão a adoção de 
medidas necessárias à cobrança e recuperação extrajudicial de produtos de 
crédito, incluindo a localização, notificação e negociação com o devedor, esta 
nos parâmetros definidos pela DESENVOLVE. 
 
 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1- As Sociedades interessadas em participar deste Credenciamento, nos 
termos deste Edital, deverão apresentar inicialmente à Comissão de 
Julgamento de Credenciamentos (Comissão), a Ficha de Inscrição Cadastral 
(Ficha), conforme modelo constante do ANEXO II, devidamente preenchida e 
acompanhada dos documentos elencados no item 4 deste Edital, até 15 
(quinze) dias corridos após a publicação do Extrato do Edital de 
Credenciamento Desenvolve nº 001/2014 no Diário Oficial do Estado de 
Alagoas – DOE/AL. 
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3.1.1- O preenchimento da Ficha deverá seguir o modelo apresentado, conter 
todas as informações necessárias e se basear nos elementos a serem 
comprovados pelas Sociedades interessadas. 
 
3.1.1.1- A Ficha a ser preenchida e assinada pelas Sociedades, conforme 
modelo consubstanciado no ANEXO II poderá ser extraída, pelas interessadas, 
no site da DESENVOLVE: www.desenvolve-al.com.br 
 
3.1.2- O deferimento do Cadastramento fica condicionado à apresentação, 
pelas Sociedades interessadas, dos Documentos de habilitação, na forma 
prevista no item 4 e observadas as condições de julgamento estabelecidas no 
item 5. 
 
3.2- A Ficha referida no subitem 3.1 e/ou os Documentos de Habilitação a que 
se refere o item 4, deverão ser acondicionados em envelope fechado, 
identificado com os dizeres a seguir descritos, conforme o caso, e 
apresentados no endereço mencionado no subitem 1.1, no horário das 
8h30min às 12h e das 14h às 18h:  
 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DESENVOLVE 
Nº 001/2014 

 

“FICHA DE INSCRIÇÃO / DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” 

 

 
 

3.2.1- O Envelope referido no subitem 3.2 deverá apresentar, também, em sua 
parte exterior, a razão social e/ou timbre da Sociedade interessada e os 
seguintes dizeres: 
 

“À 
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A - DESENVOLVE 
COMISSÃO DE JULGAMENTO DE CREDENCIAMENTOS 
RUA DOUTOR ANTÔNIO CANSANÇÃO, Nº 465 
PONTA VERDE, MACEIÓ – ALAGOAS” 

 
3.3- A Ficha e/ou os Documentos de Habilitação poderão ser encaminhados à 
DESENVOLVE, diretamente por meio de protocolo nas suas dependências, no 
endereço referido no subitem 1.1, ou por via postal com Aviso de Recebimento, 
não sendo recebidos os mencionados documentos por fac-símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação. 
 
3.4- Não serão credenciadas as Sociedades interessadas: 
 
a) que seus dirigentes, sócios ou acionistas, bem como seus cônjuges ou 
companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até 

http://www.desenvolve-al.com.br/
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o segundo grau, figurem como membros integrantes dos órgãos de 
administração da DESENVOLVE; 
 
b) que seus dirigentes, sócios ou acionistas, bem como seus cônjuges ou 
companheiros,  parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, 
até o segundo grau figurem como empregados da DESENVOLVE; 
 
c) que de forma direta e/ou por seus sócios, acionistas ou prepostos, possuam 
qualquer litígio administrativo ou judicial, em face da DESENVOLVE; 
 
d) concordatárias, em recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
e) que estejam suspensas do direito de participar de licitação e impedidas de 
contratar com a Administração Pública do Estado de Alagoas; 
 
f) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
Pública de qualquer esfera de Governo (Federal, Estadual ou Municipal), 
enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja  
promovida a reabilitação, em data anterior à apresentação do pedido de 
Cadastramento por meio da Ficha a que se refere o subitem 3.1; 
 
g) constituídas em consórcio; e 
 
h) constituídas sob a forma de sociedades de cooperativas de trabalho. 
 
 

4 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1- Para fins de habilitação e observados os demais procedimentos e critérios 
estabelecidos neste Edital, as Sociedades interessadas deverão apresentar, 
em conjunto com a Ficha prevista no subitem 3.1, os documentos a seguir 
descritos: 
 
a)  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive as eventuais 
alterações, devidamente arquivado(s) e/ou registrado(s) no(s) órgão(s) 
competente(s), acompanhado(s) dos documentos de eleição de Diretoria, 
quando se tratar de sociedade por ações, devendo constar dentre os seus 
objetivos sociais ou atividade principal da respectiva Sociedade interessada, a 
execução de serviços compatíveis com o objeto deste Edital; 
 
b) decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
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c) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), na 
situação ativa; 
 
d) prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), relativa à 
sede ou domicílio  da Sociedade interessada e pertinente ao seu ramo de 
atividade, que deverá ser compatível com o objeto deste Edital; 
 
e) prova de regularidade perante o Fisco Federal mediante a apresentação das 
seguintes certidões, dentro do prazo de validade, expedidas: 
 

e.1) pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quanto às 
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 
único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a 
terceiros, inclusive às inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do 
Seguro Social; e 
 
e.2) pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, quanto à Dívida Ativa da União e demais tributos 
administrados pela Receita Federal; 

 
f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal referente ao domicílio 
ou sede da Sociedade interessada, abrangendo os tributos municipais 
mobiliários, através de certidão expedida na forma da lei, dentro do prazo de 
validade; 
 
g) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade 
dentro do prazo de validade; 
 
h) certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante, na forma da lei, dentro do prazo de validade; 
 
i) declaração comprobatória de situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, 
elaborada de acordo com o modelo que constitui o ANEXO III deste Edital; 
 
j)  comprovação, se o caso, de que a licitante se enquadra como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 
por meio da apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial do seu 
respectivo domicílio, conforme previsto no artigo 8º, da Instrução Normativa nº 
103, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007;  
 
k) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
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l)  comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o respectivo serviço objeto deste Edital, por meio de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa(s) física(s) ou 
jurídica(s), observado o contido no item 7 deste Edital, devendo constar de 
forma explícita a descrição dos serviços prestados, observando-se ainda  que: 
 

l.1) o atestado deverá ser emitido em papel timbrado do emitente e 
conter ainda a identificação do signatário, nome, endereço, telefone e 
correio eletrônico da Instituição emitente 

 
l.2) o(s) atestado(s) poderá(ão) ser emitidos em nome da Sociedade 
interessada e/ou de seus sócios. 

 
m) indicação das instalações e do aparelhamento adequado e disponível para 
a prestação dos serviços, devendo estar incluídos no aparelhamento, 
obrigatoriamente, equipamentos de informática, software, telefone e fax 
(indicando os seus respectivos números), e, ainda, possuir facilidades de 
conexão para transmissão de informações, via placas de comunicação de 
dados, acesso à internet e conexão banda larga, mediante consulta a 
informações analíticas ou consolidadas, a critério da DESENVOLVE, por meio 
de visualização em tela ou por relatórios impressos. 
 
4.1.1- A Documentação exigida para o Cadastramento, na forma descrita neste 
item 4 deverá ser apresentada em uma via: (i) no original e/ou por qualquer 
processo de cópia autenticada; (ii) por meio de publicação no órgão da 
Imprensa Oficial que se refira à jurisdição legal da sede da Sociedade 
interessada, quando for o caso; (iii) emitidas pela Internet,  quando existente 
essa forma de emissão. 
 
4.1.2- Não estando previsto o prazo de validade no corpo da(s) respectiva(s) 
certidão(ões) e/ou declaração(ões) apresentada(s), nos termos do subitem  4.1, 
referido(s) documento(s) será(ão) considerado(s) válido(s) por 90 (Noventa)  
dias, contados de sua(s)  expedição(ões). 
 
 

5 – DO JULGAMENTO E DO CADASTRAMENTO  
 
5.1- O julgamento do Credenciamento previsto neste Edital será realizado pela 
Comissão de Julgamento Cadastral (Comissão), observando-se os critérios 
estabelecidos neste item 5.  
 
5.2- Recebido o Envelope mencionado no subitem 3.2, contendo a Ficha e os 
Documentos de Habilitação, a Comissão promoverá a análise das 
informações neles constantes, promovendo-se o julgamento. 
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5.3- Serão considerados aptos a serem credenciados nos termos deste Edital, 
os interessados que apresentarem a Documentação de Habilitação, 
observando-se os respectivos prazos de validade, e a Ficha, nos termos do 
item 3. 
 
5.4- A DESENVOLVE poderá realizar diligência in loco junto à Sociedade, nos 
termos do disposto no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei nº 8.666/1993, 
tendo como parâmetro as informações prestadas na Ficha e na Documentação 
apresentada para Credenciamento, elaborando relatório circunstanciado e 
conclusivo, que será remetido à Comissão.  
 
5.4.1- Recebido o resultado da diligência, nos termos do subitem 5.4, a 
Comissão promoverá o julgamento do Credenciamento, que levará em 
consideração as informações constantes da Ficha, na Documentação 
apresentada e no relatório conclusivo a que se refere o mesmo subitem. 
 
5.5- Os interessados habilitados serão credenciados pela ordem de inscrição, 
sendo emitido pela Gerência Administrativa Financeira da DESENVOLVE o 
respectivo Certificado de Registro Cadastral (CRC), com prazo de validade de 
1 (um) ano. 
 
5.5.1- Serão anotadas no CRC todas as ocorrências havidas e/ou eventuais 
penalidades aplicadas no decorrer de sua vigência e/ou na vigência do contrato 
que venha a ser firmado. 
 
5.5.2- Serão lavradas atas circunstanciadas da análise da Ficha e dos 
Documentos, bem como do julgamento do Credenciamento, assinadas pelos 
membros da Comissão. 
 
5.5.3- Caso seja de interesse da Sociedade em manter seu credenciamento, 
deverá, em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do CRC, promover a sua 
renovação, apresentando para tanto a Documentação exigida à época do 
Credenciamento, sendo certo que a falta de renovação acarretará: 
 
a)  o cancelamento do Certificado de Registro Cadastral; e/ou 
 
b) a rescisão do contrato que tenha sido firmado ao seu amparo, se for o caso, 
com as conseqüências previstas no respectivo instrumento contratual, ficando 
assegurado o direito de conclusão de eventuais serviços já iniciados pelo 
interessado, bem como ao recebimento por este do valor devido por serviços 
prestados até a efetiva rescisão. 
 
5.5.4- O previsto no subitem 5.5.3 não afasta o direito da respectiva Sociedade 
interessada de apresentar, a qualquer momento, nova Ficha de Inscrição 
Cadastral e os Documentos de Habilitação, com o objetivo de novo 
Credenciamento, de acordo com o julgamento realizado pela Comissão. 
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5.5.5- Na hipótese de pedido de renovação ou alteração do Credenciamento, 
por qualquer motivo, a respectiva Sociedade interessada deverá apresentar, 
além da Ficha referida no subitem 3.1, a Documentação prevista no subitem 
4.1, ficando contudo dispensada da apresentação de documento(s) que 
porventura não tenha(m) sofrido qualquer alteração ou quando o(s) 
anteriormente apresentado(s), ainda estiver(em) dentro do prazo de validade, 
se o caso.  
 
5.6- Na hipótese de não atendimento ou de apresentação da Documentação 
de Habilitação em desacordo com o previsto neste Edital, motivada e 
previamente ao Cadastramento, a Comissão: 
 
I - poderá conceder prazo adicional, não superior a 15 (quinze) dias, para a 
regularização da Documentação, desde que não importe na apresentação de 
documento novo que deveria ter sido apresentado quando do protocolo do 
envelope; 
 
II - indeferirá liminarmente o Credenciamento da Sociedade interessada 
quando: 
 
a) as circunstâncias envolvidas não justificarem a concessão de prazo 
adicional, nos termos do inciso I;  
 
b) não cumprir o prazo previsto no inciso I deste subitem, se concedido 
anteriormente  prazo para atendimento de eventuais irregularidades. 
 
5.6.1- O indeferimento do Credenciamento, em virtude de irregularidade na 
Documentação prevista no item 4 e/ou decorrente do resultado da diligência 
prevista no subitem 5.4, de acordo com as informações contidas na Ficha, 
sujeitará a respectiva Sociedade infratora à suspensão temporária e 
impedimento de contratar com a DESENVOLVE, pelo período de 2 (dois) anos, 
com a consequente exclusão do Banco de Dados.  
 
5.7- As Sociedades interessadas serão intimadas do julgamento do 
Credenciamento, nos termos deste item 5, de acordo com o previsto no 
subitem 1.3. 
 
5.7.1- As sociedades credenciadas passarão a constar do Banco de Dados 
específico, podendo ser contratadas pela DESENVOLVE quando, a seu 
exclusivo critério, julgar necessário. 
 
5.8- O credenciamento de que trata o presente edital não assegura à 
Sociedade para prestação de serviços de Cobrança Extrajudicial direito à 
efetiva contratação. 
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6 - DOS RECURSOS 
 
6.1- A Sociedade interessada poderá recorrer ao Diretor de Operações da 
DESENVOLVE de qualquer decisão referente a atos relacionados ao 
julgamento da Comissão, nos termos deste Edital, mediante requerimento 
devidamente arrazoado e protocolado no endereço aludido no subitem 1.1, no 
horário compreendido entre 8h30min às 12h e 14h às 18h. 
 
6.2- O recurso deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da intimação da decisão, perante a Comissão, que poderá 
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir ao Diretor de Operações, 
devidamente informado, que decidirá no prazo estabelecido no parágrafo 
quarto, do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
6.3- Durante o prazo recursal, o respectivo processo permanecerá com vista 
franqueada a todas as Sociedades interessadas, no local e endereço aludidos 
no subitem 1.1, no horário das 8h30min às 12h e das 14h às 18h. 
 
6.4- O resultado do julgamento de recursos eventualmente interpostos será 
comunicado diretamente às Sociedades interessadas, na forma prevista no 
subitem 1.3, sem prejuízo da faculdade da DESENVOLVE efetuar a publicação 
das decisões no Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE/AL. 
 
 

7 - DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 
7.1- Para a prestação dos serviços técnicos objeto deste Edital, de acordo com 
as necessidades e conveniências da DESENVOLVE, serão contratadas as 
Sociedades credenciadas, nos termos deste instrumento convocatório, 
observados os critérios previstos neste item 7. 
 
7.1.1- A contratação a que se refere o subitem 7.1 será efetuada sem o caráter 
de exclusividade. 
 
7.2- As contratações serão efetuadas pela DESENVOLVE, observado o 
contido no subitem 7.2.1. 
 
7.2.1- O número de Sociedades a serem contratadas será definido pela 
DESENVOLVE. 
 
7.2.2- A contratação do escritório deverá obedecer rigorosamente à ordem de 
classificação, cujos critérios são os seguintes: 
 
I – será classificada em primeiro lugar a Sociedade que apresentar atestado de 
capacidade técnica emitido por pessoa jurídica; 
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II – havendo mais de uma Sociedade que se enquadre no inciso I, será 
classificada em primeiro lugar aquela Sociedade que comprovar a experiência 
mínima de 02 (dois) anos e/ou possuir o CRC mais antigo; 
 
III - havendo mais de uma Sociedade que apresente atestado de capacidade 
técnica emitido por pessoa jurídica e com a mesma data de concessão do 
CRC, será efetuado sorteio, aberto ao público, entre as Sociedades envolvidas, 
para desempate e classificação. 
 
7.3- Poderão ser transferidos para as Sociedades contratadas dívidas cujo 
atraso seja superior a 35 (trinta e cinco) dias. 
 
7.3.1- Na hipótese de o devedor já possuir uma dívida em cobrança 
extrajudicial em determinada Sociedade contratada, e surgir(em) outra(s) do 
mesmo devedor, esta(s) também será(ão) repassada(s) à respectiva 
Sociedade, para que seja efetuada sua cobrança extrajudicial, sem a 
necessidade de se obedecer ao previsto no subitem 7.4. 
 
7.4- A distribuição dos serviços entre as Sociedades contratadas observará os 
critérios a seguir:  
 
I – Durante os primeiros 3 (três) meses, contados da contratação da 
Sociedade: observar-se-á a isonomia quanto à quantidade de contratos a 
serem repassados para cobrança, relativamente às eventuais Sociedades 
contratadas; 
 
II – Decorridos 3 (três) meses da primeira contratação das Sociedades: o 
resultado obtido com a aplicação da fórmula a seguir, que reflete o 
desempenho apresentado pelas Sociedades contratadas no período em 
análise, determinará a quantidade de contratos que serão encaminhados para 
cobrança na Sociedade que permanecer como prestadora de serviço de 
cobrança extrajudicial da DESENVOLVE: 
 
% de participação na recuperação de crédito =              Valor recuperado pela Sociedade                x 100 

       Valor recuperado por todas as Sociedades contratadas 

 
III – Caso haja alteração do número de Sociedades contratadas, com 
fundamento no subitem 7.2, a DESENVOLVE promoverá a redistribuição de 
todos os contratos entre as Sociedades eventualmente contratadas, 
observando o critério da isonomia previsto no inciso I deste subitem, 
excetuando-se as operações que tenham sido objeto de acordo realizado pela 
Sociedade para pagamento parcelado e que estejam rigorosamente em dia na 
data da redistribuição. 
 
7.5- Decorridos 60 (sessenta) dias da distribuição à Sociedade contratada e 
não havendo o retorno do crédito, a DESENVOLVE poderá promover a 
redistribuição dos serviços entre as Sociedades contratadas. 
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7.5.1- Havendo acordo para pagamento parcelado, promovido pela Sociedade 
contratada, a operação acordada não estará sujeita ao prazo regulamentar do 
subitem 7.5.  
 
7.5.2- A quebra do acordo para pagamento parcelado, previsto no subitem 
7.5.1, implica a devolução do contrato para a DESENVOLVE e a sua eventual 
redistribuição entre as demais Sociedades contratadas, conforme previsão do 
subitem 7.5. 
 
7.6- Os critérios previstos no item 7 poderão ser alterados a qualquer época 
pela DESENVOLVE, a fim de adequá-los às suas necessidades e/ou às 
normas internas e/ou emanadas do Poder Legislativo, e desde que 
devidamente justificado pela DESENVOLVE e mediante prévia aprovação da 
autoridade competente da DESENVOLVE e publicação de novo Edital. 
 
7.7- A DESENVOLVE poderá, a seu critério, distribuir à Sociedade que possuir 
melhor desempenho, auferido de acordo com o inciso II do subitem 7.4, em 
área de atuação de sua escolha, lotes específicos de clientes com operações 
de crédito inadimplidas, para cobrança por meio de campanhas, com condições 
e prazos diferenciados. 
 
7.7.1- Nesses casos, previamente à distribuição da carteira, será informada à 
Sociedade a tabela de remuneração para a campanha, que poderá ser 
construída de acordo com as características da carteira de clientes a serem 
cobrados: perfil do cliente, idade média das dívidas, tipo de produto, entre 
outras variáveis. 
 
 

8 – DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1- Será(ão) convocada(s) a(s) Sociedades cadastrada(s) para celebrar(em) o 
respectivo Contrato de Prestação de Serviços, a ser elaborado de acordo com 
a minuta que passa a constituir o ANEXO IV, no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da convocação para esse fim. 
 
8.2- O contrato aludido no subitem anterior terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura, podendo ser, observadas as condições e limites 
estabelecidos pela legislação vigente e aplicável. 
 
8.3- O respectivo instrumento contratual deverá ser assinado pelo(s) 
representante(s) legal(is) da Sociedade a ser contratada, nos termos do seu 
contrato social ou por procurador com poderes especiais para o ato, devendo, 
em qualquer hipótese, apresentar a Cédula de Identidade e CPF do(s) 
signatário(s). 
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8.3.1- A DESENVOLVE solicitará à Sociedade, antes da assinatura do 
respectivo contrato, a apresentação da documentação do item 4 atualizada, se, 
as anteriormente apresentadas, estiverem com seu prazo de validade vencido, 
à época da contratação, sendo facultada à DESENVOLVE, a sua extração pela 
Internet, quando cabível. 
 
8.4- A recusa injustificada, por parte de quaisquer Sociedades convocadas, em 
assinar os instrumentos mencionados no subitem 8.3, bem como a não 
apresentação dos documentos mencionados no subitem 8.3.1, caracterizará o 
total descumprimento da obrigação assumida, sujeitando o infrator à 
suspensão temporária de participar de procedimentos licitatórios e 
impedimento de contratar com a DESENVOLVE, em contratos administrativos, 
pelo prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
8.5- A DESENVOLVE poderá vistoriar a sede ou filial da sociedade 
previamente à contratação, e também a qualquer tempo durante a vigência do 
contrato de prestação de serviços. 
 
8.6- A(s) Sociedade(s) contratada(s) prestará(ão) os serviços em seu 
estabelecimento, ficando expressamente vedado que se utilize(m) de qualquer 
dependência da DESENVOLVE. 
 
 

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1- As Sociedades contratadas ficam obrigadas a manter, durante toda a 
vigência do cadastramento, em compatibilidade com as obrigações por elas 
assumidas, todas as condições de qualificação exigidas, fornecendo, sempre 
que solicitado pela DESENVOLVE, as certidões e documentos comprobatórios 
dessa qualificação. 
 
9.2- As disposições deste Edital poderão ser alteradas pela DESENVOLVE, 
por motivos de conveniência e oportunidade decorrentes de fatos 
supervenientes, para adequação à norma legal e/ou para adequação 
operacional e estratégica, ficando estabelecido que passarão a ser aplicáveis 
ao Credenciamento e às contratações, com base nas novas condições que 
venham a ser estabelecidas, divulgadas com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
9.2.1- Na hipótese prevista no subitem 9.2 é facultado às Sociedades 
contratadas, caso não concordem com as novas condições estabelecidas, o 
direito de solicitar a rescisão contratual, hipótese que não serão aplicadas as 
penalidades previstas no respectivo instrumento contratual. 
 
9.3- O presente Edital de Credenciamento permanecerá permanentemente 
aberto às Sociedades interessadas.  
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9.4- O Foro competente para dirimir controvérsias decorrentes deste Edital e 
respectivas contratações será o Privativo das Fazendas Públicas da Comarca 
da Capital do Estado de Alagoas, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
Maceió, 21 de julho de 2014. 

 
 
 

______________________________________ 
ALBERTINO AUGUSTO DIAS NETO 

Gerente de Operações 
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ANEXO I 
 
 
 
PROCESSO ADM: Nº 25050-315/2014 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DESENVOLVE Nº 001/2014 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL 
 

 
ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1- O presente Edital contém instruções visando ao CREDENCIAMENTO DE 
ESCRITÓRIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL, regularmente constituídos, 
objetivando futuras contratações, sem o caráter de exclusividade, para a 
prestação de serviços de cobrança extrajudicial de créditos da DESENVOLVE, 
cujos tomadores encontram-se em situação de atraso. 
 
1.2- Os Escritórios de Cobrança que vierem a ser contratados, deverão atuar 
de conformidade com os prazos e parâmetros estabelecidos pela 
DESENVOLVE que, em síntese, estão vinculados à legislação vigente para o 
assunto e com observância do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 
de 11.09.1990). 
 
1.3- Durante a vigência contratual, o Escritório de Cobrança que vier a ser 
contratado será considerado fiel depositário de todos os dados e documentos 
que a DESENVOLVE disponibilizar, devendo dispensar todo o cuidado e sigilo 
exigidos à manutenção e conservação dos mesmos, respondendo 
administrativa e judicialmente por eventuais prejuízos advindos da má 
administração ou utilização destes. 
 
 
2. DAS POSIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 
 
2.1- O Escritório de Cobrança que vier a ser contratado deverá disponibilizar no 
mínimo 1 (uma) Posição de Negociação (“PN”), a qual deve conter: 
 
a) profissional qualificado, com experiência em cobrança administrativa, tanto 
de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas; 
 
b) microcomputador com acesso à internet, banda larga; 
 
c) telefone com gravador de voz; 
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d) estrutura ergonômica que atenda à NR 17.  
 
2.2- O Escritório de Cobrança deverá apresentar profissional com 
disponibilidade para a realização de visitas aos clientes devedores, mesmo que 
fora do Estado de Alagoas, sem custos adicionais para a DESENVOLVE. 
 
2.2.1- O profissional mencionado no subitem anterior deverá preparar relatórios 
constando as informações obtidas na visita ao cliente, bem como eventual 
proposta, se houver. 
 
2.2.2- A DESENVOLVE, por sua vez, disponibilizará ao Escritório de Cobrança 
contratado listagem com informações do devedor, como: nome, RG, CPF, 
endereço, valor do débito, entre outras informações que achar pertinentes.  
 
 
3. DA REMUNERAÇÃO E CRITÉRIOS PARA O PAGAMENTO 
 
3.1- O escritório de cobrança contratado fará jus à remuneração a ser paga 
diretamente pelo cliente/devedor, de acordo com o percentual por ele 
estabelecido sobre os valores das parcelas efetivamente recebidas pela 
DESENVOLVE.  
 
3.1.1- O percentual de remuneração a ser estipulado pelo escritório de 
cobrança contratado deverá respeitar o limite fixado entre 5% (cinco por cento) 
até o limite de 20% (vinte por cento), que será definido pela DESENVOLVE, de 
acordo com o valor da(s) parcela(s) efetivamente recebida(s), conforme tabela 
abaixo: 
 

FAIXAS PERCENTUAL 

De R$ 100,00 até R$ 500,00 20,0% 

De R$ 501,00 até R$ 1.000,00 17,0% 

De R$ 1.001,00 até R$ 3.000,00 15,0% 

De R$ 3.001,00 até R$ 5.000,00 12,0% 

De R$ 5.001,00 até R$ 10.000,00 10,0% 

Acima R$ 10.001,00 7,0% 

 
3.1.2- A providência de cobrança apresentada pelo escritório pode ser auditada 
a qualquer momento pela DESENVOLVE. 
 
3.2- A simples divulgação, pela DESENVOLVE, neste Edital, do tipo de serviço 
e definição de percentuais de cobrança não caracteriza expectativa de 
faturamento por parte dos participantes, não cabendo ao escritório contratado o 
ressarcimento de eventuais prejuízos alegados pelo seu não credenciamento, 
ou pelo fato de o faturamento mensal, em caso de contratação, não atingir os 
níveis pretendidos pelos interessados. 
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3.2.1- A remuneração do escritório de cobrança sobre o(s) pagamento(s) 
efetuado(s) será realizada em 03 (três) dias úteis após o fechamento mensal. 
 
3.3- Na remuneração (percentual) prevista nos subitem 3.1.1 estão incluídas 
todas as despesas e custos relativos à respectiva cobrança extrajudicial, não 
cabendo à DESENVOLVE quaisquer custos adicionais. 
 
 
4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE COBRANÇA 
 
4.1- Poderá ser encaminhada para cobrança no escritório contratado toda 
dívida em atraso da DESENVOLVE que atenda aos pré-requisitos para 
encaminhamento aos escritórios de cobrança, devendo atuar no Estado de 
Alagoas ou em outros Estados. 
 
4.2- A DESENVOLVE, de acordo com suas necessidades e conveniências, 
poderá efetuar alterações no âmbito de atuação do escritório de cobrança 
contratado, não cabendo ao escritório direito à indenização em decorrência da 
alteração ou redução de sua área territorial de atuação. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES DO ESCRITÓRIO DE COBRANÇA QUE VIER A 
SER CONTRATADO 
 
5.1- Observadas as demais condições previstas neste ANEXO I, bem como na 
minuta do contrato a ser firmado (ANEXO IV), serão de responsabilidade do 
Escritório de Cobrança que vier a ser contratado as tarefas abaixo 
relacionadas: 
 

a) recepcionar diariamente, via web, arquivo com os contratos em atraso 
para cobrança extrajudicial, de acordo com as especificações técnicas 
informadas pela DESENVOLVE. 
 
a.1) Os valores disponibilizados diariamente para cobrança, via web, já 

estão atualizados com os respectivos encargos até a data de 
remessa, observando-se que os valores negociados recebidos dos 
clientes deverão ser exatamente os valores atualizados pela 
DESENVOLVE, salvo no caso de negociações com autorização 
prévia da DESENVOLVE para recebimento de valores diferenciados. 

 
b) iniciar a cobrança no prazo máximo de até 01 (um) dia útil contado da 

data do recebimento do arquivo. O início de cobrança dar-se-á por meio 
de telefonemas, fax, visitas e outros meios que se fizerem necessários 
para a recuperação do crédito; 
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c) observar, quando da execução dos serviços de cobrança, as normas do 
Código de Defesa do Consumidor, mormente aquelas previstas no artigo 
42, do referido Diploma Legal; 

 
d) encaminhar diariamente, via web, arquivo com extensão TXT, as 

providências de cobrança, conforme código e descrição constante na 
tabela abaixo: 

 
5.2- TABELA DE PROVIDÊNCIAS 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

00001 Primeiro Contato com o Cliente 

00002 Agendando Negociação 

00003 Proposta de Acordo em Análise 

00004 Cliente não reúne condições de pagamento 

00005 Necessário prorrogação de prazo para o escritório 

00006 Mudou-se, não conseguimos novo endereço 

00007 Cliente não Localizado 

00008 Acordo Descumprido 

00009 Encerrou atividades – Sócio não localizado 

00010 Intimado inúmeras vezes sem retorno 

00011 Recusa-se a pagar amigavelmente 

00012 Recados com terceiros / Caixa Postal / Secretária 

00013 Proposta de acordo em análise com a DESENVOLVE 

00014 Cliente em Viagem 

00015 Cliente Questionando o Valor da Dívida 

00016 Emitido boleto de cobrança para o cliente 

00017 Agendamento de pagamento pelo cliente 

 
5.2.1- O escritório contratado deverá disponibilizar para a DESENVOLVE 
quaisquer dados e informações necessários a auditorias interna e externa, 
quando solicitado; 
 
5.2.2- O escritório contratado poderá sugerir à DESENVOLVE a inclusão de 
um novo tipo de providência de cobrança. 
 
5.2.3- Caberá à DESENVOLVE a análise da sugestão prevista no subitem 
5.2.2 quanto à sua validade. 
 
5.3- Quando da realização da cobrança, em qualquer fase, o Escritório de 
Cobrança contratado deverá observar o seguinte: 
 

a) caso o escritório de cobrança julgue necessária o envio de 
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correspondências, as mesmas devem ser escritas, lacradas e dirigidas 
pessoalmente ao devedor/avalista, devendo o papel utilizado para carta, 
conter o timbre do respectivo Escritório contratado, bem como o 
endereço e telefone para contato, tendo este como remetente; 
 

b) na hipótese de contato telefônico, direcionar o cliente diretamente para o 
negociador e observar o disposto na alínea “c)” do item 2.1 supra; 

 
c) não deve, em hipótese alguma, ser indicada a conta corrente do 

Escritório de Cobrança ou da DESENVOLVE para depósito do 
pagamento da dívida; 

 
d) ocorrendo a hipótese de o cliente não poder se dirigir até o Escritório de 

Cobrança, este deverá solicitar a DESENVOLVE, via e-mail 
(recuperacaodecredito@desenvolve-al.com.br), a emissão do boleto 
para pagamento; 

 
e) todas as informações devem ser transmitidas ao cliente com clareza e 

objetividade; 
 

 
6. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
6.1- A DESENVOLVE apurará, a cada período de seis meses, o desempenho 
obtido pela empresa contratada. 
 
6.2- A avaliação de desempenho considerará os valores recebidos pelo 
escritório de cobrança, sendo facultado à DESENVOLVE as seguintes 
variáveis: 
 

a) quantidade de operações regularizadas (à vista ou renegociadas) em 
relação ao total quantitativo repassado para cobrança; 
 

b) volume de recursos regularizados (valores recebidos à vista ou 
renegociados), em relação ao valor total repassado para cobrança 
naquele escritório. 
 

6.2.1- Para o volume com relação às operações renegociadas, considerar-se-á 
valor recebido para o contrato durante o período da avaliação de desempenho. 
 
6.3- O desempenho insatisfatório em um dos semestres de avaliação, assim 
considerado aquele cujo percentual aferido no período de avaliação seja 
inferior a 50% (cinquenta por cento), poderá ensejar, a critério da 
DESENVOLVE, a não prorrogação do contrato. 
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7. DO PRAZO MÁXIMO PARA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS 
 
7.1 - Os contratos poderão ser enviados pela DESENVOLVE para cobrança 
extrajudicial ao escritório contratado a partir de 35 (trinta e cinco) dias do 
vencimento da parcela/contrato, e, permanecerão disponíveis ao respectivo 
Escritório de Cobrança pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
sua remessa. Decorrido esse prazo, será analisada a viabilidade de 
permanência do contrato no referido escritório de cobrança. 
 
7.1.1- Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados por até 
30 (trinta) dias, nas seguintes hipóteses: 

 
I - a critério e conveniência exclusiva da DESENVOLVE; ou 

 
II - a critério do respectivo Escritório de Cobrança contratado. Nesta hipótese, a 
prorrogação deverá ser solicitada à DESENVOLVE, por meio de pedido formal 
e devidamente justificado, no prazo de até 04 (quatro) dias úteis antes da 
expiração do prazo de permanência do respectivo contrato, do arquivo de 
cobrança. 

 
7.2- Serão disponibilizados para os escritórios de cobrança os 
contratos/parcelas cujos valores nominais forem superiores a R$ 100,00 (cem 
reais). 
 
7.3- Expirados os prazos previstos para cobrança extrajudicial, o contrato será 
retirado automaticamente do respectivo Escritório de Cobrança. 
 
 
8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1- A DESENVOLVE disponibilizará ao escritório de cobrança contratado 
arquivos/listagens contendo informações referentes às operações de crédito 
inadimplidas, necessárias à execução dos serviços. 
 
8.1.1- As datas de encaminhamento e o montante de operações de crédito 
encaminhado ao escritório de cobrança ficarão a critério exclusivo da 
DESENVOLVE, observada a conveniência, oportunidade e critérios de 
distribuição deste contrato. 
 
8.2- A DESENVOLVE disponibilizará ao Escritório contratado as informações 
operacionais necessárias à execução dos serviços, por meio da internet, 
correios, telefone e outros que julgar pertinente. 
 
8.3- Os serviços prestados pelo escritório de cobrança à DESENVOLVE 
incluem ações referentes: 
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I - à localização do cliente; 
 

II - ao repasse de informações referentes à localização do cliente (endereço 
completo, telefones de contato, do trabalho, da residência, ou para recado, e-
mail, CPF/CNPJ, RG e outras informações intervenientes no processo de 
cobrança); 

 
III - à cobrança extrajudicial da dívida e ao fechamento de acordos, conforme 
condições previstas neste ANEXO I;  

 
IV - ao repasse diário de informações referentes aos procedimentos de 
cobrança extrajudicial realizados, inclusive aos acordos efetuados com os 
clientes; 

 
V - informação ao cliente sobre o prazo para regularização de seu cadastro 
junto a órgãos restritivos (SERASA, SPC, entre outros), de acordo com o item  
“10 - LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÕES”; 

 
VI - à elaboração e encaminhamento do relatório das visitas efetuadas pelos 
Escritórios de Cobrança nos moldes estabelecidos pela DESENVOLVE. 

 
8.4- O escritório de cobrança a ser contratado deverá disponibilizar, 
diariamente, à DESENVOLVE, informações atualizadas referentes à execução 
dos serviços, via web. 
 
8.5- Todos os diálogos mantidos pelo escritório de cobrança com os clientes da 
DESENVOLVE objetivando à cobrança da dívida e ao fechamento de acordos 
deverão ser registrados e armazenados pelo escritório de cobrança, pelo 
período mínimo de 5 (cinco) anos. 
 
8.5.1- O escritório de cobrança deverá disponibilizar os registros dos diálogos à 
DESENVOLVE, quando por ela solicitados, tendo em vista a necessidade de 
verificar a procedência de possíveis reclamações junto à Ouvidoria e órgãos de 
proteção ao consumidor, bem como servir como instrumento para futuras 
auditorias promovidas pela DESENVOLVE. 
 
8.6- Os créditos negociados pelos escritórios de cobrança devem estar em 
condições previamente autorizadas pela DESENVOLVE, seja para 
recebimento à vista ou para recebimento parcelado. 
 
8.7- Fica vedado ao escritório de cobrança, sob pena de rescisão imediata do 
contrato: 
 
I - o recebimento de quaisquer valores dos contratos enviados ao respectivo 
escritório de cobrança; 
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II - cobrar, por iniciativa própria, qualquer tarifa relacionada ou não com a 
prestação de serviços objeto deste Edital; 

 
III - prestar qualquer tipo de garantia nas operações disponibilizadas para 
cobrança. 

 
8.8- O escritório de cobrança contratado deve se obrigar a divulgar, em local 
visível ao público, informação que explicite, de forma inequívoca, a sua 
condição de simples prestadora de serviços à DESENVOLVE. 
 
8.9- Para a realização dos serviços na forma apresentada, a Sociedade 
contratada deverá disponibilizar funcionários para a realização de visitas aos 
devedores e encaminhar, sempre que solicitado, relatórios correspondentes às 
referidas visitas à DESENVOLVE. O funcionário deve realizar todos os 
procedimentos previstos neste Edital visando à recuperação do crédito da 
DESENVOLVE. 
 
 
9. DO PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PELOS CLIENTES 
 
 
9.1- Pagamentos À Vista 
 
9.1.2- No caso devedor optar pelo pagamento à vista da dívida, deverá o 
escritório de cobrança contratado solicitar o envio do Boleto à DESENVOLVE. 
 
 
9.2 – Negociação 
 
9.2.1- Todos os acordos efetuados com os clientes deverão ser baseados nas 
condições estabelecidas neste ANEXO I. 
 
9.2.2  Caso o cliente formalize uma proposta de acordo, que não esteja em 
conformidade com as condições estabelecidas neste ANEXO I, o Escritório de 
Cobrança deverá encaminhar a proposta para a DESENVOLVE, expondo 
parecer relativo à proposta apresentada, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: 
 

I- Nome do devedor; 

II- CPF/CNPJ do devedor; 

III- Proposta para pagamento; 

IV- Prazo e carência para a renegociação (se parcelamento); 

V- Capacidade de pagamento mensal pelo devedor (se parcelamento); 

VI-  Avalistas; 
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VII- Garantias; 

VIII- Motivo do atraso; 

IX- Parecer do escritório de cobrança. 

 
9.2.3- O Escritório de Cobrança contratado deverá aguardar o retorno da 
manifestação da DESENVOLVE sobre a proposta de acordo. 
 
9.2.4- Se os acordos forem realizados sem a observância das condições 
estabelecidas, será de exclusiva responsabilidade e ônus do respectivo 
Escritório de Cobrança contratado regularizá-los junto à DESENVOLVE, sendo 
vedado qualquer tipo de constrangimento ao devedor/avalista. 
 
9.2.5- Todos os contratos em atraso de um mesmo cliente disponibilizados ao 
Escritório de Cobrança deverão ser regularizados no mesmo dia. 
 
 
9.3 - Renegociação 
 
9.3.1- Caso a DESENVOLVE inclua em sua política parâmetros pré-definidos 
para renegociação, os escritórios serão informados e poderão sugeri-los aos 
clientes que não puderem realizar o pagamento à vista. 
 
 
9.4 – Formalização de Acordo 
 
9.4.1 - O Escritório de Cobrança contratado, quando em contato com o 
devedor/avalista, deverá fornecer todas as informações necessárias para a 
pontualização, quitação ou renegociação. 
 
9.4.2- Os boletos referentes às parcelas da renegociação serão emitidos pela 
DESENVOLVE. 
 
9.4.3- O Escritório de Cobrança contratado deverá receber preenchido pela 
DESENVOLVE: 
 
I – O Termo de Renegociação de Dívida, em 03 (três) vias, devendo o 
escritório de cobrança contratado colher a assinatura do cliente, avalista(s), 
duas testemunhas, bem como do representante do Escritório junto à 
DESENVOLVE; e 

 
II - A nota promissória, utilizando modelo disponibilizado no ato da contratação 
preenchida conforme modelo disponibilizado pela DESENVOLVE, colhendo a 
assinatura do cliente e avalista(s), enviando-a à DESENVOLVE, juntamente 
com as duas vias do contrato de Renegociação. 
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III – Planilha com detalhamento das parcelas a serem quitadas pelo devedor. 
 
9.5- Na hipótese de a dívida estar ajuizada, o escritório de cobrança poderá 
realizar a cobrança administrativa, mas não poderá receber valores ou emitir 
boletos sem o expresso consentimento da DESENVOLVE. 
 
 
10. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÕES 
 
10.1- Depois do pagamento da primeira parcela ou pagamento final do acordo, 
os registros restritivos (SERASA, SPC e outros, se houver) serão baixados pela 
DESENVOLVE, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da prestação de contas. 
 

10.2-  Nos casos de o cliente renegociar sua divida efetuando o pagamento de 
uma entrada de 20% (vinte por cento) do valor total da divida, a DESENVOLVE 
terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para baixar os registros restritivos 
(SERASA, SPC e outros, se houver), a contar da data do recebimento do valor.   
 

10.3- Na hipótese de eventual protesto, o escritório de cobrança deverá pedir à 
DESENVOLVE, após a confirmação do pagamento pelo devedor, a devida 
carta de anuência para a regularização, pelo devedor, do protesto no cartório 
competente. 
 
 
11. DEVOLUÇÃO DOS CONTRATOS EM ATRASO 
 
11.1 - Os contratos em atraso serão devolvidos pelo Escritório de Cobrança ou 
retirados de seu arquivo: 
 

a) por solicitação da DESENVOLVE: a seu exclusivo critério, sempre que 
necessário, a retirada de cobrança do arquivo enviado ao Escritório, 
mesmo que esteja dentro do prazo de sua cobrança; 
 

b) pelo fato de o débito ser de difícil solução, deverá ser informado à 
DESENVOLVE, por meio do arquivo de Providências de Cobrança. 
 

c) a qualquer tempo, havendo ação judicial envolvendo a operação ou o 
cliente, ou reclamação perante órgãos de defesa do consumidor que 
demande substabelecimento com poderes específicos; 
 

d) se o cliente alegar, comprovada e fundamentadamente, já haver 
realizado o pagamento da dívida antes da data do envio da operação ao 
Escritório de Cobrança; 

e) a qualquer tempo, e, se detectando necessidade de retificação dos 
saldos disponibilizados no sistema ou a inibição de cobrança daquele 
cliente; 
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f) por suspensão do Escritório de Cobrança. Nesta hipótese, a 
DESENVOLVE não enviará novas cobranças, manterá os acordos 
realizados até a sua liquidação, obedecendo os prazos previstos e 
poderá redirecionar os créditos não recuperados aos demais Escritórios 
contratados; 
 

g) por descredenciamento do Escritório: a DESENVOLVE retirará todas as 
informações do Escritório de Cobrança. 

 
11.1.1- Ocorrendo a hipótese de o Escritório de Cobrança contratado ser 
procurado pelo cliente cuja cobrança já tenha sido devolvida, deverá instruir o 
cliente a entrar em contato com a DESENVOLVE ou com o novo escritório para 
onde a operação foi eventualmente distribuída. 
  
 
12. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
12.1- O Escritório de Cobrança contratado gerará e transmitirá, semanalmente 
em dia útil bancário, até às 18h00, via e-mail, arquivo em formato excel ou 
outra extensão previamente informada pela DESENVOLVE, contendo os dados 
relativos às renegociações conforme previsto neste ANEXO I e orientações da 
DESENVOLVE. 
 
12.2- Na hipótese de o Escritório atender algum cliente/devedor em dia 
específico de feriado no Município onde o respectivo contrato foi formalizado, e 
ocorrer a negociação, deverá efetuar a emissão da respectiva documentação e 
a transmissão da prestação de contas no primeiro dia útil posterior. 
 
12.3- A DESENVOLVE, até o 3º dia útil contado da data da confirmação do 
pagamento pelo cliente, disponibilizará para o Escritório de Cobrança 
contratado a informação acerca do pagamento. 
 
 
13. AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA DESENVOLVE OU DO ESCRITÓRIO 
DE COBRANÇA CONTRATADO 
 
13.1- Na ocorrência de o cliente/devedor, durante os procedimentos regulares 
de cobrança, ingressar em juízo contra a DESENVOLVE ou contra o Escritório 
de Cobrança contratado ou, ainda, contra ambos, os procedimentos de 
cobrança administrativa deverão ser agilizados, possibilitando a 
disponibilização à DESENVOLVE dos documentos necessários ao ingresso de 
execução judicial por inadimplência, se for o caso. 
 
13.1.1- Haverá exceção ao procedimento disposto no subitem anterior somente 
com a apresentação de expressa ordem judicial para interrupção da cobrança 
ou mediante ordem expressa da DESENVOLVE. 
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13.2- Nos casos em que a DESENVOLVE for citada com relação a alguma 
operação de crédito que esteja em cobrança administrativa pelo Escritório de 
Cobrança caso sejam recepcionadas pelo escritório de cobrança, os 
procedimentos a serem adotados serão os seguintes: 
 

a) a DESENVOLVE solicitará ao Escritório de Cobrança que a informe 
sobre a fase em que se encontra a cobrança administrativa, e, se for o 
caso, que adote as medidas para sua rápida conclusão; 
 

b) as eventuais cartas de cobrança, respectivos protocolos e outros 
documentos formais deverão ser enviados à DESENVOLVE 
acompanhados de relatório minucioso sobre as atividades efetuadas. 

 
13.3- As citações do Escritório de Cobrança deverão ser recepcionadas pelo 
mesmo, o qual: 
 

a) dará ciência imediata do fato à DESENVOLVE; 
 

b) adotará os procedimentos citados no subitem anterior, observando que a 
defesa judicial competirá ao próprio Escritório de Cobrança, devendo 
encaminhar a Gerência de Operações da DESENVOLVE cópia da 
defesa elaborada.  
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ANEXO II 
 

PROCESSO ADM: Nº 25050-315/2014 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DESENVOLVE Nº 001/2014 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL 
                  

FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL 
 

(     )  INICIAL 
 
(     ) RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO 

Nº DO REGISTRO/CRC 
 
 

Razão Social 
 
 

CNPJ/MF  
 

Endereço 
 
 

Bairro 

Município 
 
 

Estado CEP 

Endereço Eletrônico 
 
 

DDD Telefone Nome para Contato 

 
INFORMAÇÕES SOBRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO INTERESSADO 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
O interessado qualificado na presente Ficha de Inscrição Cadastral DECLARA, sob as penas da 
Lei, que as informações ora prestadas são a expressão da verdade, tendo conhecimento dos 
termos do Edital de Credenciamento Desenvolve nº 001/2014, e que está ciente que o 
Cadastramento fica subordinado ao cabal atendimento das condições previstas para Habilitação, 
por meio da apresentação da documentação comprobatória prevista no subitem 4.1, do referido 
Edital, junto a esta Ficha. 
 
O interessado está ciente e concorda que, caso seja constatada qualquer irregularidade nas 
informações apresentadas nesta Ficha, importará na sua exclusão automática do presente 
Processo de Credenciamento, sujeitando-o ainda às penalidades cabíveis, na forma do referido 
Edital e da legislação aplicável. 
 
Declara, ainda, que (  ) possui as filiais abaixo especificadas (   ) não possui filiais. 
Filiais: ............................................................. (endereço) - .........................(Telefone) 
           ............................................................. (endereço) - .........................(Telefone) 

 
Local e data 
 
Assinatura 
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ANEXO III 
 

 
PROCESSO ADM: Nº 25050-315/2014 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DESENVOLVE Nº 001/2014 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL 
 

 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

 
À 
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A - DESENVOLVE 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Eu ............................................, representante legal da empresa 
....................................................................., interessada em participar no 
processo licitatório em epígrafe da AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 
S/A, declaro, sob as penas de lei, que, nos termos da Lei Federal nº 9.854 de 
27 de outubro de 1999, a empresa ............................................... encontra-se 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
(__). 
 
(OBSERVAÇÃO: caso a licitante empregue menor na condição de aprendiz, 
deverá ser assinalada a Ressalva). 
 
____________, __ de ___________ de ____ 
 
___________________________________ 
Representante Legal 
Cargo: 
Carteira de identidade nº: 
CPF nº 
 
EMPRESA: 
SEDE: 
CNPJ/MF:  
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ANEXO IV 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2014 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COBRANÇA 
EXTRAJUDICIAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA DE 
FOMENTO DE ALAGOAS S/A E 
XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
Por este instrumento particular, de um lado a AGÊNCIA DE FOMENTO DE 
ALAGOAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, entidade da Administração 
Indireta, constituída sob a forma de Sociedade de Economia Mista, de Capital 
Fechado, inscrita no CNPJ sob n.º 10.769.660/0001-95, com sede na Rua 
Doutor Antônio Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió/AL., neste ato 
representada, na forma do Estatuto Social, por seu Presidente, Sr. ANTONIO 
CARLOS SAMPAIO QUINTILIANO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do 
RG nº 260.681 – SSP/AL e do CPF/MF n.° 222.800.144-91, e pelo Diretor de 
Operações, Sr. MAURICIO COMINOTTI, brasileiro, casado, administrador, 
portador do RG n° 11.413.569 – SSP/SP, e do CPF/MF n.º 010990938-05, 
doravante denominada CONTRATANTE; e, de outro lado, 
..................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................., com 
sede na ......................................, nº ......, ....................., na  cidade de 
......................., do Estado de ...................., neste ato por seus representantes 
legais, o Sr. ............................, ................,...........,..............., portador da Cédula 
de Identidade - RG. n.º ..............-SSP/SP e do CPF/MF n.º .......................... e o 
Sr. ......................................., .................., ......................, ......................., 
portador da Cédula de Identidade - RG. n.º ................e CPF/MF n.º 
......................., doravante designada simplesmente CONTRATADA, à vista do 
decidido no Processo Administrativo nº 25050-315/2014 e oriundo do Edital 
de Credenciamento Desenvolve nº 001/2014  fundamentado no artigo 25, 
caput da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL, 
cuja forma, condições, obrigações e demais especificações se apresentam nas 
cláusulas a seguir enunciadas, que as partes mutuamente aceitam e outorgam, 
por si e por seus sucessores, prometem fielmente cumprir e respeitar. 
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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1.1- Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de cobrança 
extrajudicial de créditos, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, sem 
vínculo empregatício, observadas as condições previstas neste instrumento, no 
Edital de Credenciamento referido no preâmbulo e no ANEXO I do referido ato 
convocatório, que por cópia passa a integrar este ajuste, para todos os fins e 
efeitos de direito, como ANEXO I. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá prestar os serviços de 
cobrança extrajudicial de créditos da CONTRATANTE, cujos tomadores se 
encontram em situação de atraso, atuando dentro e fora do Estado de Alagoas, 
sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços prestados pelo CONTRATADO à 
CONTRATANTE incluem todas as atividades inerentes à cobrança 
extrajudicial, em especial: 
 
a) localização e notificação do cliente; 
 
b) cobrança da dívida e fechamento de acordos conforme condições 
previamente informadas pela CONTRATANTE; 
 
c) repasse de informações referentes aos acordos efetuados com os clientes; e 
 
d) repasse das seguintes informações atualizadas dos devedores: endereço 
completo, telefones de trabalho, residência e recado, CPF, documento de 
identificação, tratativas mantidas, acordos firmados e outras informações 
intervenientes no processo de cobrança. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO deverá disponibilizar 1 (uma) 
Posição de Negociação (“PN”), a qual deve conter, no mínimo: 
 
a) profissional qualificado, com experiência em cobrança administrativa, tanto 
de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas; 
 
b) microcomputador com acesso à internet, banda larga; 
 
c) telefone com gravador de voz; 
 
d) estrutura ergonômica que atenda à NR 17. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: A prestação dos serviços prevista no “caput” desta 
cláusula compreenderá não só os processos de cobrança a serem iniciados, 
como também os processos já em curso, internamente na CONTRATANTE, na 
forma por esta determinada. 
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PARÁGRAFO QUINTO: O presente ajuste não implica compromisso em 
solicitar os serviços do CONTRATADO, não lhe conferindo exclusividade de 
direitos sobre a referida prestação, bem como em receber qualquer importância 
a título de contratação, além da prevista neste instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: As condições para a prestação dos serviços e demais 
elementos encontram-se definidos no ANEXO I do Edital referido no 
preâmbulo. 
 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS 
SERVIÇOS 
 
2.1- A prestação dos serviços objeto do presente instrumento será efetuada 
sem o caráter de exclusividade, podendo a CONTRATANTE, para a execução 
dos mesmos serviços, realizar contratações de outras Sociedades, com 
observância às disposições do Edital referido no preâmbulo, parte integrante 
deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderão ser transferidos para o CONTRATADO 
dívidas cujo atraso seja superior a 35 (trinta e cinco) dias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de o devedor já possuir uma dívida em 
cobrança extrajudicial nas dependências do CONTRATADO, e surgir(em) 
outra(s) do mesmo devedor, esta(s) também será(ão) repassada(s) ao 
CONTRATADO, para que seja efetuada sua cobrança extrajudicial, sem a 
necessidade de se obedecer ao previsto no Parágrafo Terceiro. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A distribuição dos serviços entre as sociedades 
contratadas observará os critérios a seguir:  
 
I – Durante os primeiros 6 (seis) meses, contados da contratação da 
Sociedade: observar-se-á a isonomia quanto à quantidade de contratos a 
serem repassados para cobrança, relativamente às Sociedades contratadas; 
 
II – Decorridos 6 (seis) meses da contratação das Sociedades: o resultado 
obtido com a aplicação da fórmula a seguir, que reflete o desempenho 
apresentado pelas sociedades contratadas no período em análise, determinará 
a quantidade de contratos que serão encaminhados para cobrança na 
sociedade que permanecer como prestadora de serviço de cobrança 
extrajudicial da CONTRATANTE: 
 

% de participação na recuperação de crédito =       Valor recuperado pela Sociedade         x 100 
                                                         Valor recuperado por todas as Sociedades contratadas 

 
III – Caso haja alteração do número de sociedades contratadas, a 
CONTRATANTE promoverá a redistribuição de todos os contratos entre as 
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sociedades contratadas, observando o critério da isonomia previsto no inciso I 
deste parágrafo, excetuando-se as operações que tenham sido objeto de 
acordo realizado pelo CONTRATADO para pagamento parcelado e que 
estejam rigorosamente em dia na data da redistribuição. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Decorridos 60 (sessenta) dias da distribuição das 
dívidas ao CONTRATADO e não havendo o retorno do crédito, a 
CONTRATANTE poderá promover a redistribuição dos serviços entre as 
Sociedades eventualmente contratadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Havendo acordo para pagamento parcelado, 
promovido pelo CONTRATADO, a operação acordada não estará sujeita ao 
prazo regulamentar do Parágrafo Quarto.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: A quebra do acordo para pagamento parcelado, 
previsto no PARÁGRAFO QUINTO, implica a devolução do contrato para a 
CONTRATANTE e a sua redistribuição entre as demais Sociedades 
eventulmente contratadas, conforme previsto no inciso III do Parágrafo 
Terceiro. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Os critérios previstos nesta cláusula poderão ser 
alterados a qualquer época pela CONTRATANTE, a fim de adequá-los às suas 
necessidades e/ou às normas internas e/ou emanadas do Poder Legislativo, e 
desde que devidamente justificado pela CONTRATANTE e mediante prévia 
aprovação da autoridade competente da CONTRATANTE e publicação de 
novo Edital. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: A CONTRATANTE poderá, a seu critério, distribuir ao 
contratado que possuir melhor desempenho, auferido de acordo com o inciso II 
do Parágrafo Terceiro, em área de atuação de sua escolha, lotes específicos 
de clientes com operações de crédito inadimplidas, para cobrança por meio de 
campanhas, com condições e prazos diferenciados. 
 
PARÁGRAFO NONO: Nesses casos, previamente à distribuição da carteira, 
será informada à Sociedade a tabela de remuneração para a campanha, que 
poderá ser construída de acordo com as características da carteira de clientes 
a serem cobrados: perfil do cliente, idade média das dívidas, tipo de produto, 
entre outras variáveis. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Os lotes previstos no Parágrafo Nono não serão 
computados nas hipóteses previstas no Parágrafo Terceiro. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O CONTRATADO terá a faculdade de 
recusar a execução de determinados serviços que lhes forem distribuídos, na 
forma estabelecida neste instrumento, hipótese em que deverá justificar 
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motivadamente as razões da recusa, de forma prévia e expressa, sujeitando-se 
à expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Na ocorrência de reiteradas recusas pelo 
CONTRATADO, mesmo que justificadas, à CONTRATANTE é reservado o 
direito de rescindir este Contrato, aplicando se for o caso, as penalidades neste 
estabelecidas. 

 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1- Efetuado o encaminhamento das informações referentes às operações de 
crédito inadimplidas, o CONTRATADO deverá adotar, no prazo máximo de até 
01 (um) dia útil, as providências necessárias à prestação dos serviços, em 
estrita observância ao estabelecido no ANEXO I. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após a distribuição de cada processo de cobrança, 
competirá ao CONTRATADO praticar todos os atos e adotar os procedimentos 
constantes do ANEXO deste contrato, devendo ainda: 
 
I – submeter à CONTRATANTE qualquer proposta de concessão especial, 
formulação de contraproposta, assim como outras condições não previstas 
neste contrato, sendo-lhe expressamente vedada a celebração de acordos sem 
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 
 
II – manter atualizado o banco de dados da CONTRATANTE, com informações 
periódicas, a serem prestadas em impresso padronizado fornecido por esta ou 
por meio de sistemas de informática, bem como prestar prontamente as demais 
informações que lhe forem solicitadas a respeito dos processos de cobrança; 
 
III – prestar contas à CONTRATANTE quando devidas ou solicitadas pela 
mesma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá disponibilizar 
diariamente à CONTRATANTE informações atualizadas referentes à execução 
dos serviços, através de e-mail e/ou software acessado via internet. 
 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1- A CONTRATANTE, após o término de cada período mensal, informará ao 
CONTRATADO o valor que o mesmo tem a receber, referente aos serviços 
realizados no período, solicitando a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Serão considerados somente os serviços 
efetivamente executados e apurados da seguinte forma: 
 
I – a primeira aferição, no último dia útil do mês posterior ao início de sua 
prestação; 
 
II – as subsequentes, ao final do mês da primeira aferição. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor das medições, para efeito de pagamento, 
será obtido mediante a aplicação do percentual aludido na cláusula nona, aos 
correspondentes créditos efetivamente recebidos, com providência de 
cobrança válida e desde que esta esteja no prazo referido no parágrafo 
primeiro da Cláusula Sexta. 
 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
 
5.1- A CONTRATANTE avaliará o desempenho global do CONTRATADO, 
semestralmente, por fase de cobrança, observando a relação das quantidades 
de contratos e valores recebidos dos clientes comparados com as quantidades 
e montantes distribuídos com as metas estipuladas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A avaliação de desempenho considerará os valores 
recebidos pelo CONTRATADO, sendo facultado à CONTRATANTE utilizar as 
seguintes variáveis: 
 

a) quantidade de operações regularizadas (à vista ou renegociadas) em 
relação ao total quantitativo repassado para cobrança; 
 

b) volume de recursos regularizados (valores recebidos à vista ou 
renegociados), em relação ao valor total repassado para cobrança 
naquele escritório. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para operações renegociadas, considerar-se-ao os 
valores recebidos de parcelas para o contrato durante o período de avaliação 
de desempenho, independentemente do prazo contratado para a renegociação.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O desempenho insatisfatório em um dos semestres 
de avaliação, assim considerado aquele cujo percentual aferido no período de 
avaliação seja inferior a 50% (cinquenta por cento), poderá ensejar, a critério 
da CONTRATANTE, a não prorrogação do contrato. 
 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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6.1- O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da 
CONTRATANTE, observando-se as disposições legais. 
 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 
7.1- Não obstante o CONTRATADO seja o único e exclusivo responsável pela 
execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, por 
si ou por seus prepostos, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços "in-loco". 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização exercida no interesse exclusivo da 
CONTRATANTE não exclui e nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e sua 
ocorrência, não implicando corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus prepostos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação ou omissão, total ou parcial, na fiscalização 
da CONTRATANTE, não eximirá o CONTRATADO da total responsabilidade 
por encargos e serviços que são de sua atribuição e competência, na forma da 
legislação em vigor. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Qualquer omissão ou tolerância da 
CONTRATANTE quanto ao estrito cumprimento das cláusulas e condições 
deste contrato ou no exercer qualquer uma das prerrogativas dele decorrentes 
não constituirá renúncia e nem afetará o seu direito em exercê-lo a qualquer 
tempo. 
 

 
8. CLÁUSULA OITAVA - DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE 
 
8.1 Será de responsabilidade do CONTRATANTE o tratamento e 
disponibilização, à CONTRATADA, de informações relativas à prestação dos 
serviços contratados, sendo certo que esta assume o compromisso de não 
divulgar, por qualquer forma, referidas informações a quem quer que seja, 
ainda que sobre a forma de cessão, locação, alienação, empréstimo, sem 
prévia e expressa concordância da CONTRATANTE, manifestada por 
documento escrito. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de comprovação da falta de cumprimento 
do disposto no caput, ou de utilização das informações fornecidas pela 
CONTRATANTE, para outros fins de qualquer natureza ou espécie, que não os 
expressamente autorizados e para uso exclusivo dos serviços prestados a 
este, o CONTRATADO responderá de forma incondicional civil, criminal e 
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administrativamente pelo fato, sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de 
promover a rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas 
neste ajuste e na legislação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO não poderá, a qualquer pretexto, 
utilizar o nome da CONTRATANTE, os serviços e os recursos a ele fornecidos, 
como forma de publicidade, propaganda e/ou qualquer outra forma de 
divulgação, sem o consentimento expresso e formal dessa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A obrigação do sigilo prevista nesta cláusula 
subsistirá não só durante o prazo de vigência contratual, como também pelo 
prazo de 10 (dez) anos, após o término de sua vigência. 
 
 
9. CLÁUSULA NONA - DA REMUNERAÇÃO E DOS PAGAMENTOS 
 
9.1- O escritório de cobrança contratado fará jus à remuneração a ser paga 
diretamente pelo cliente/devedor, de acordo com o percentual por ele 
estabelecido sobre os valores das parcelas efetivamente recebidas pela 
CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O percentual de remuneração a ser estipulado pelo 
escritório de cobrança contratado deverá respeitar o limite fixado entre 5% 
(cinco por cento) até o limite de 20% (vinte por cento), que será definido pela 
DESENVOLVE, de acordo com o valor da(s) parcela(s) efetivamente 
recebida(s), conforme tabela abaixo: 
 

FAIXAS PERCENTUAL 

De R$ 100,00 até R$ 500,00 20,0% 

De R$ 501,00 até R$ 1.000,00 17,0% 

De R$ 1.001,00 até R$ 3.000,00 15,0% 

De R$ 3.001,00 até R$ 5.000,00 12,0% 

De R$ 5.001,00 até R$ 10.000,00 10,0% 

Acima R$ 10.001,00 7,0% 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A providência de cobrança apresentada pelo 
escritório pode ser auditada a qualquer momento pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A simples divulgação, pela CONTRATANTE do 
tipo de serviço e definição de percentuais de cobrança não caracteriza 
expectativa de faturamento por parte dos participantes, não cabendo ao 
CONTRATADO o ressarcimento de eventuais prejuízos alegados pelo seu não 
credenciamento, ou pelo fato de o faturamento mensal, em caso de 
contratação, não atingir os níveis pretendidos pelos interessados. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A remuneração do CONTRATADO sobre o(s) 
pagamento(s) efetuado(s) será realizada em 03 (três) dias úteis após o 
fechamento mensal. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na remuneração (percentual) prevista no Parágrafo 
Primeiro estão incluídas todas as despesas e custos relativos à respectiva 
cobrança extrajudicial, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer custos 
adicionais. 
 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
10.1- Além daquelas decorrentes deste contrato e seus anexos ou emanadas 
da Lei, são ajustadas de forma expressa as seguintes obrigações: 
 
I - fica vedada ao CONTRATADO a circularidade de duplicatas ou saque de 
Letras de Câmbio contra a CONTRATANTE, ao amparo do presente contrato; 
 
II - o CONTRATADO não poderá transferir ou ceder, no todo ou em parte, a 
terceiros estranhos a esta contratação, os direitos e as obrigações que o 
presente contrato lhe atribui, salvo com expressa e prévia permissão da 
CONTRATANTE, sendo ineficaz qualquer estipulação verbal nesse sentido; 
 
III - o CONTRATADO deverá manter, durante toda a vigência deste contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de qualificação exigidas quando do seu credenciamento, fornecendo, sempre 
que solicitado pela CONTRATANTE, as certidões e documentos 
comprobatórios dessa qualificação; 
 
IV - o CONTRATADO obriga-se a prestar as informações sobre os processos 
que lhe forem confiados, sempre que solicitado pela CONTRATANTE e/ou por 
seu preposto, rigorosamente no prazo, na forma e com o conteúdo a serem 
definidos à época da solicitação; 
 
V - o CONTRATADO obriga-se a cumprir as determinações referentes ao 
ISSQN ou outros impostos e taxas, na hipótese de qualquer Prefeitura 
Municipal relativa aos locais onde os serviços contratados serão executados, 
disciplinarem sobre o assunto na vigência deste contrato, fornecendo à 
CONTRATANTE, à época, os respectivos documentos comprobatórios; 
 
VI – é vedado ao CONTRATADO a utilização do nome do CONTRATANTE 
para todo e qualquer tipo de divulgação de sua profissão, sob pena de rescisão 
contratual com a aplicação das penalidades previstas; 
 
VII - o CONTRATADO obriga-se a registrar e armazenar, pelo período de 5 
(anos) todos os diálogos mantidos com os clientes da CONTRATANTE para 
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cobrança extrajudicial, por meio de sistema próprio de gravação telefônica, 
sendo certo que o CONTRATADO deverá disponibilizar os registros dos 
diálogos à CONTRATANTE, em até dois dias úteis, quando solicitado; 
 

VIII - prestar, sem custos adicionais, todas as informações relacionadas a 
serviços por esta executados, inclusive por meio de reuniões; 
 

IX - restituir à CONTRATANTE toda documentação pertinente e relacionada 
com a prestação dos serviços quando solicitado.  
 

X - O CONTRATADO se obriga, incondicionalmente, a divulgar aos 
empregados/prepostos disponibilizados para a prestação dos serviços ora 
objetivados, os termos constantes do Código de Ética da CONTRATANTE, que 
se encontra divulgado no site www.desenvolve-al.com.br. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO, bem como os 
empregados/prepostos deverão cumprir rigorosamente o estabelecido no 
Código de Ética da CONTRATANTE, vez que a sua inobservância, além das 
sanções civis, criminais e administrativas, acarretará o descumprimento 
contratual, com as penalidades estabelecidas neste ajuste, sem prejuízo do 
direito da CONTRATANTE de promover rescisão contratual. 
 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1- À CONTRATANTE fica reservado o direito de, a qualquer tempo, 
mediante aviso à CONTRATADA, de forma expressa e com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, considerar rescindido o presente Contrato, sem que 
caiba a esta quaisquer penalidades, ressalvado o direito da CONTRATADA ao 
recebimento dos valores devidos pela CONTRATANTE, relativamente à 
execução de serviços prestados e efetivamente recebidos até a data da 
rescisão. 
 
11.2- O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente 
de aviso, interpelação ou notificação, na ocorrência de qualquer dos motivos a 
seguir descritos: 
  
I - o não cumprimento e/ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
serviços e prazos; 
 

II - a lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da prestação dos serviços nos prazos estipulados e/ou 
legalmente fixados; 
 

III - o atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
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IV - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
 
V - a subcontratação, a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto 
deste contrato, a associação do CONTRATADO com outrem, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no mesmo; 
 
VI - o desatendimento das determinações regulares da pessoa designada pela 
CONTRATANTE, para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como 
as de seus superiores; 
 
VII - o cometimento reiterado de faltas na execução, devidamente anotadas; 
 
VIII – a decretação de falência, liquidação ou instauração de insolvência civil; 
 
IX - a dissolução da Sociedade; 
 
X - a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do 
CONTRATADO, que prejudique a execução deste contrato; 
 
XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste contrato; 
 
XII – o descumprimento pelo CONTRATADO, do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO se obriga a promover a 
renovação do Certificado de Registro Cadastral, sempre que expirado o seu 
prazo de validade, apresentando, para tanto, os Documentos de Habilitação na 
forma e condições previstas no Edital de Credenciamento referido no 
preâmbulo, em vigor na data do respectivo vencimento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O não atendimento ao estabelecido no parágrafo 
anterior acarretará a exclusão do CONTRATADO do Registro Cadastral da 
CONTRATANTE , bem como a rescisão deste Contrato na forma prevista na 
Cláusula Décima Segunda, sujeitando ainda o CONTRATADO às penalidades 
previstas neste ajuste. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo 
anterior, fica assegurado o direito de conclusão de eventuais serviços já 
iniciados pelo CONTRATADO, bem como ao recebimento por este, do valor 
devido por serviços prestados até a efetiva rescisão. 
 
11.3- Em caso de rescisão deste contrato, é facultado e resguardado à 
CONTRATANTE: 
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I - o direito de ver ressarcido os prejuízos advindos da rescisão; e 
 
II - o direito de retenção dos créditos até o limite dos prejuízos causados. 
 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
12.1- Ocorrendo atraso sem justa causa por parte do CONTRATADO, na 
execução de qualquer processo distribuído pela CONTRATANTE, a qualquer 
tempo e/ou fase, será devida pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, multa 
de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da 
remuneração devida ao respectivo serviço em atraso, limitada esta multa a 
20% (vinte por cento) dessa parcela. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: À CONTRATANTE fica reservado o direito de 
rescindir o presente ajuste, se houver atraso superior a 10 (dez) dias, 
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de rescisão ou inexecução total ou parcial 
deste Contrato, erro ou demora na execução, execução imperfeita ou qualquer 
outra forma de inadimplemento contratual, sujeitar-se-á o CONTRATADO, 
garantida a prévia defesa, cumulativamente e segundo a natureza e a 
gravidade da falta: 
 
I - advertência; 
 
II – multa;  
 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante o próprio órgão que decidiu pela penalidade. 

 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1- Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão 
consideradas como regularmente realizadas, se entregues ou enviadas por 
carta protocolada, telegrama, FAX ou por e-mail, no endereço do 
CONTRATADO, constante no seu preâmbulo deste instrumento, sendo certo 
que qualquer mudança de endereço de uma parte deverá ser imediatamente 
comunicada à outra. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As reuniões realizadas entre representantes 
credenciados das partes, bem como as ocorrências que possam ter 
implicações neste contrato, serão registradas por escrito, em forma de ata, 
assinadas pelos referidos representantes. 
 
13.2- São de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sem qualquer 
espécie de solidariedade por parte da CONTRATANTE, as obrigações de 
natureza tributária, trabalhista, previdenciária, acidentária e civil, em relação 
aos recursos disponibilizados para a execução do objeto do presente ajuste. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Havendo propositura de ações trabalhistas, de 
qualquer natureza, por empregado do CONTRATADO, disponibilizado para a 
execução do contratado, nas quais a CONTRATANTE seja citado na condição 
de Reclamado ou Litisconsorte, fica, desde já, autorizada a retenção do 
respectivo valor atribuído à causa, até o trânsito em julgado da lide. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor da retenção prevista no parágrafo anterior 
poderá, a critério da CONTRATANTE, ser reduzido, desde que o 
CONTRATADO demonstre por meio de elementos hábeis e sólidos, que o 
valor atribuído à causa pelo Reclamante encontra-se incompatível, em face das 
características da respectiva Ação e/ou do objeto do pedido. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A retenção prevista no parágrafo primeiro será 
efetuada sobre os valores consignados nas Notas Fiscais/faturas ou outro 
Documento Fiscal hábil, relativos aos pagamentos, na forma prevista neste 
Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Em sendo a CONTRATANTE condenada, os valores 
retidos na forma do parágrafo anterior, serão utilizados na satisfação da 
condenação, obrigando-se o CONTRATADO a complementá-los, caso a 
retenção seja insuficiente, no prazo estabelecido à época pela 
CONTRATANTE. 
 
13.3- Independentemente da ocorrência da rescisão contratual, fica facultado à 
CONTRATANTE, o direito de promover a retenção de quaisquer importâncias 
devidas à CONTRATADA, para pagar ou amortizar, total ou parcialmente, 
multas previstas neste ajuste, bem como, de prejuízos (perdas e danos) de 
qualquer natureza que venham a ser suportados pela CONTRATANTE, em 
decorrência da prestação dos serviços objeto deste Contrato, sem prejuízo da 
adoção das medidas cabíveis para cobrança do remanescente ou mesmo do 
valor total devido, caso não seja possível a retenção ora pactuada ou esta seja 
insuficiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os fins previstos nesta Cláusula, a 
CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, previamente à respectiva  
retenção, assegurando-lhe prazo para pagamento do valor devido, observando-
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se ainda, o estabelecido nos parágrafos segundo e terceiro desta cláusula, de 
acordo com a característica do valor da retenção. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Tratando-se de valor decorrente de multa aplicada 
ao amparo deste Contrato, a retenção somente será efetivada após o trânsito 
em julgado da decisão que o aplicou e que não mais comporte recurso 
administrativo em que a legislação determine o acolhimento no efeito 
suspensivo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Tratando-se de valor decorrente de prejuízos 
causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, em decorrência da execução 
deste Contrato, a retenção somente será efetivada após procedimento de 
apuração levado à efeito pela CONTRATANTE, em que se conclua pela 
responsabilidade, total ou parcial, da CONTRATADA, assegurando-se a 
participação e o acompanhamento desta, e ainda, com trânsito em julgado da 
decisão que determinou a responsabilização e que não mais comporte recurso 
administrativo, em que a legislação determine o acolhimento no efeito 
suspensivo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de 
suas responsabilidades contratuais e legais. 

 
13.4- Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não 
ressarcidos pela CONTRATADA, serão atualizados pelo IPCA - Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Governo Federal, vigente à 
época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado "pro rata 
die", e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano. 
  
13.5- Qualquer omissão ou tolerância da CONTRATANTE quanto ao estrito 
cumprimento das cláusulas e condições deste Contrato ou no exercer qualquer 
uma das prerrogativas dele decorrentes, não constituirá renúncia e nem afetará 
o seu direito em exercê-lo a qualquer tempo. 
 
13.6- Aplicam-se ao presente contrato, em especial aos casos omissos, as 
disposições da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores.  
 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
14.1- As partes elegem o Foro Privativo das Fazendas Públicas da Capital do 
Estado de Alagoas, como o único competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes deste contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
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E, por estarem, assim, ajustadas e acertadas, firmam as partes o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e identificadas. 
 

Maceió(AL), ______ de _____________ de ...... 
 
 
 

_________________________________________________ 
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A 
ANTONIO CARLOS SAMPAIO QUINTILIANO 

Diretor Presidente 
 
 

_________________________________________________ 
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A 

MAURICIO COMINOTTI 
Diretor de Operações 

 
 

_________________________________________________ 
CONTRATADO 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
NOME:      NOME: 
CPF Nº     CPF Nº 

 
 

 


