
 
_______________________________________________________________________________________________ 

1/51 

 
 

 
Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores 
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 
Telefones: (92) 3655-3025 e 3655-3060 
Ouvidoria: 0800 286 3066 

EDITAL Nº 2/2018 – AFEAM 

 

CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES DE ADVOGADOS 
 
 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM, empresa 
pública estadual autorizada pela Lei estadual n° 2.505, de 1998, inscrita no CNPJ sob 
n° 03.183.937/0001-38, com sede na avenida Constantino Nery, n° 5.733, Flores, CEP 
69058-795, Manaus, Amazonas, doravante designada AFEAM, torna público que se 
encontra aberto, no prazo de 5.2.2018 a 5.2.2019, o credenciamento de sociedades de 
advogados para a prestação de serviços jurídicos em caráter temporário, eventual, sem 
exclusividade e sem vínculo empregatício, mediante as condições estabelecidas neste 
edital e em seus anexos, obedecidos os requisitos e procedimentos disciplinados no 
Decreto estadual nº 37.769, de 2017, e, no que couber, na Lei nº 8.666, de 1993, e suas 
atualizações. 
 

1.1.1. O credenciamento é gerenciado pela AFEAM por intermédio da Comissão 
Especial de Credenciamento, doravante designada Comissão, que receberá a 
documentação para habilitação no endereço de sua sede, no prazo de 5.2.2018 a 
5.3.2018. 
 
1.1.2. A Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo do Estado do Amazonas 
(CGL), situada na avenida Djalma Batista, nº 346, Chapada, CEP 69050-010, 
Manaus, Amazonas, é o órgão encarregado para receber e analisar a documentação 
para habilitação dos novos interessados no credenciamento, no prazo de 6.3.2018 a 
5.2.2019. 

 
 

2. OBJETO 

 
2.1. Este edital tem por objeto a convocação de sociedades de advogados interessadas 
em se credenciar e que estejam aptas, por ocasião da contratação, a operar no Estado 
do Amazonas, em caráter temporário, eventual, sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício, para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 
com atuação na esfera judicial no patrocínio de causas cíveis ou criminais de interesse da 
AFEAM, assim como no patrocínio de ações de natureza tributária, empresarial e 
trabalhista, em demandas em curso ou que surgirem, de acordo com os critérios e 
condições estabelecidos neste edital e seus anexos. 
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2.1.1. As sociedades de advogados credenciadas passarão a constar em banco de 
dados específico, podendo ser contratadas pela AFEAM quando, a seu exclusivo 
critério, julgar necessário. 

 
 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar do credenciamento sociedades de advogados formalmente 
constituídas; legalmente habilitadas; com idoneidade econômico-financeira e regularidade 
jurídico-fiscal; cujos advogados sócios, empregados e associados não tenham sofrido 
sanções disciplinares impostas pela Ordem de Advogados do Brasil (OAB) nos últimos 3 
(três) anos, a contar da data de publicação deste edital, salvo se ocorrida a reabilitação; 
que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por 
parte do Poder Público, salvo se ocorrida a reabilitação; que preencherem, 
cumulativamente, todos os requisitos exigidos neste edital e seus anexos, e que 
aceitarem as condições estabelecidas pela AFEAM. 
 
3.2. Não poderão participar deste credenciamento sociedades de advogados que: 
 

3.2.1. estiverem irregulares quanto à comprovação de quitação de tributos federais, 
estaduais ou municipais, considerada a sede ou escritório principal da sociedade de 
advogados; 
 
3.2.2. são integradas por advogados que figurem como membros da Diretoria, do 
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou do Comitê de Auditoria Estatutário 
da AFEAM, seus cônjuges e companheiros, bem como seus parentes até o segundo 
grau, seja na qualidade de sócio, associado ou empregado; 
 
3.2.3. são integradas por advogados que mantêm vínculo empregatício com a 
AFEAM, assim como seus cônjuges, companheiros e parentes até o segundo grau, seja 
na qualidade de sócio, associado ou empregado; 
 
3.2.4. figuram como parte em ações judiciais ou administrativas contrárias à AFEAM; 
 
3.2.5. fazem parte advogados (sócios, empregados e associados), inclusive seus 
cônjuges ou companheiros, que patrocinam ou figuram como parte em ações 
judiciais ou administrativas contrárias à AFEAM; 
 
3.2.6. quaisquer de seus integrantes advogados (sócios, empregados e associados), 
na condição de clientes que estejam comprovadamente inadimplentes com a 
AFEAM, assim como seus respectivos cônjuges e companheiros; 
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3.2.7. quaisquer de seus integrantes advogados (sócios, empregados e associados) 
que detenham o controle, ou parcela do capital social, de pessoa jurídica 
inadimplente com a AFEAM, ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido; 
 
3.2.8. quaisquer de seus integrantes advogados (sócios, empregados e associados) 
que tenham renunciado sem justo motivo a processos judiciais confiados ao seu 
patrocínio pela AFEAM, em credenciamentos anteriores; 
 
3.2.9. quaisquer de seus integrantes advogados (sócios, empregados e associados) 
que tenham sido descredenciados ou que tiveram seu contrato anterior rescindido 
por iniciativa da AFEAM, em razão de atuação insatisfatória e/ou descumprimento 
de cláusula contratual; 
 
3.2.10. quaisquer de seus integrantes advogados (sócios, empregados e associados) 
que em contrato de prestação de serviço anterior tenha causado prejuízo de 
qualquer ordem à AFEAM; 
 
3.2.11. quaisquer de seus integrantes advogados (sócio, empregados e associados) 
que tenham sofrido sanção disciplinar prevista no artigo 35, da Lei nº 8.906, de 
1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), consistente em censura, 
exclusão, suspensão ou multa, nos últimos 3 (três) anos, a contar da data de 
publicação deste edital, salvo se ocorrida a reabilitação, na forma que dispõe o 
artigo 41, do mesmo diploma legal; 
 
3.2.12. tenham sido suspensas, declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, em qualquer esfera do governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
sua reabilitação; 
 
3.2.13. apresentam formas ou características mercantis ou que realizam 
atividades estranhas à advocacia; 
 
3.2.14. se encontram com insolvência civil declarada; 
 
3.2.15. são integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológico ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum; 
 
3.2.16. contenham no seu ato constitutivo finalidade ou objetivo incompatível com o 
objeto deste credenciamento; 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

4/51 

 
 

 
Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores 
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 
Telefones: (92) 3655-3025 e 3655-3060 
Ouvidoria: 0800 286 3066 

 
3.2.17. são estrangeiras que não funcionem no País; e, 
 
3.2.18. são organizadas sob a forma de consórcio; 

 
3.3. Também não poderão participar deste credenciamento empresas de cobrança, ainda 
que constituídas por profissionais do Direito. 
 
3.4. O pedido de credenciamento implica manifestação do interesse da sociedade de 
advogados em participar do processo de credenciamento e a integral aceitação, 
concordância e submissão, independentemente de declaração expressa, às exigências e 
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como às diretrizes e aos 
atos normativos pertinentes expedidos pela AFEAM. 
 
3.5. A sociedade de advogados interessada assumirá todos os custos devidos para a 
participação neste credenciamento, não sendo a AFEAM em nenhum caso responsável 
por tais ônus, independentemente da condução ou do resultado do processo. 
 
3.6. A sociedade de advogados que lograr êxito no credenciamento deverá comprovar, 
até a data de assinatura do contrato, sob pena de ser descrendenciada, que possui 
escritório instalado e aberto ao público, na comarca de Manaus, apto a funcionar com 
infraestrutura adequada à prestação dos serviços objeto do credenciamento, dispondo de 
equipamentos e pessoal de apoio administrativo, e de acordo com as demais exigências 
editalícias, cuja confirmação poderá ser feita por representante da AFEAM mediante 
visita. 
 
 

4. CRITÉRIO DE HABILITAÇÃO 

 
4.1. As sociedades de advogados interessadas que preencherem os requisitos exigidos 
neste edital e seus anexos serão consideradas habilitadas para serem credenciadas para 
prestação dos serviços de que este instrumento convocatório trata. 
 

4.1.1. O credenciamento não obriga a AFEAM a efetivar a contratação do objeto, nem 
confere às sociedades de advogados qualquer direito subjetivo à contratação. 

 
 

5. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 
5.1. A sociedade de advogados participante será responsável pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos que apresentar em qualquer fase do 
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credenciamento, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a 
apresentação de outros documentos ou informações complementares que a Comissão 
porventura julgar necessários. 
 

5.1.1. A constatação de que qualquer dos documentos apresentados não 
corresponde à realidade implicará na imediata inabilitação ou no descredenciamento 
da sociedade de advogados, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5.1.2. A sociedade de advogados que apresentar documentos falsificados ou com 
informações falsas sujeitar-se-á à suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a AFEAM, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
adoção de medidas criminais e administrativas cabíveis. 

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

5.2.1. O relatório integrará o processo de credenciamento, podendo reverter a 
habilitação ao credenciamento antes conferida, por ocasião da análise da 
documentação, se verificado incompatibilidade entre as informações, atestados, 
declarações e documentos fornecidos pela sociedade de advogados e as 
constatações por ocasião da realização das diligências. 

 
5.3. Os documentos apresentados para este credenciamento deverão: 
 

5.3.1. Referir-se a uma única pessoa jurídica, não sendo, pois, admitida a 
apresentação de uma parte dos documentos em nome de matriz e outra em nome de 
filial ou em nome de filiais diferentes, exceto em relação à documentação emitida 
exclusivamente em nome da matriz, sob pena de imediata inabilitação no processo. 

 
5.3.2. Ser válidos e estar vigentes na data de abertura dos envelopes. Os 
documentos que perderem validade e/ou vigência no curso do credenciamento 
deverão ser reapresentados válidos e vigentes na data da assinatura do contrato. 
 

5.3.2.1. Não estando previsto o prazo de validade no corpo das respectivas 
certidões e/ou declarações apresentadas, os referidos documentos serão 
considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados de suas expedições. 
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5.4. Cada documento apresentado no âmbito do credenciamento, exceto no caso de 
certidão disponível na internet, deverá ser original, cópia autenticada em cartório 
competente ou cópia não autenticada acompanhada do respectivo original. 

 
5.4.1. O documento cuja validade, vigência e/ou autenticidade seja aferível pela 
internet será verificado pela Comissão no sítio eletrônico pertinente. 
 
5.4.2. É facultada à Comissão a verificação de informações e o fornecimento de 
documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas 
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, sendo tais documentos 
juntados ao processo. 

 
5.5. Não serão aceitos: 
 

5.5.1. Protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos requeridos neste edital. 
 
5.5.2. Documentos ilegíveis ou com rasuras. 

 
5.6. Serão desconsideradas as informações contidas em documentos cuja veracidade 
não possa ser devidamente comprovada pela Comissão. 
 

5.6.1. A Comissão poderá solicitar à sociedade de advogados interessada a 
apresentação do original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

 
5.7. A sociedade de advogados que alegar estar desobrigada de apresentar qualquer um 
dos documentos exigidos para habilitação ao credenciamento ou exigidos para a 
execução contratual deverá comprovar tal condição por meio de certificado expedido por 
órgão competente ou pela indicação da legislação em vigor, devendo, no entanto, 
apresentar os documentos que a sua condição indicar como substitutos, se for o caso. 
 
5.8. Na hipótese de qualquer documento vir assinado por procurador, também deverá ser 
apresentado o respectivo instrumento de mandato, lavrado na forma pública ou particular, 
esta última com a firma do subscritor reconhecida em cartório, podendo ser apresentado 
o documento original ou cópia autenticada. 

 
5.9. A documentação para habilitação deverá ser produzida e apresentada pela 
sociedade de advogados interessada acondicionada em envelope próprio, opaco e 
lacrado, de forma organizada, agregada em uma pasta, ou sob a forma de caderno, 
contendo capa e espiral, ou pelo menos grampeados, numerados sequencialmente e 
rubricados. 
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5.9.1. O anverso do envelope deverá conter dizeres que indiquem de modo geral seu 
conteúdo, similar ao seguinte: 

 

EDITAL Nº 2/2018 – AFEAM 

CREDENCIAMENTO SOCIEDADES DE ADVOGADOS 

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: [nome da sociedade de advogados] 

 
5.10. Observadas as regras deste edital, especialmente quanto à forma de apresentação 
dos documentos, a sociedade de advogados interessada em se credenciar deverá 
apresentar a documentação para habilitação a seguir: 
 

5.10.1. Pedido de Credenciamento preenchido e assinado conforme minuta constante 
no Anexo I, deste edital. 
 
5.10.2. Habilitação Jurídica 

 
5.10.2.1. Cópia do ato constitutivo da sociedade de advogados devidamente 
registrado no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em cuja 
base territorial tiver sede, com suas respectivas alterações, ou a sua última 
consolidação. 
 
5.10.2.2. Cópia das carteiras de inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional correspondente à sede da sociedade de advogados ou declaração do 
órgão, de todos os integrantes advogados (sócios, empregados e associados) 
indicados para prestar serviços à AFEAM. 

 
5.10.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
5.10.3.1. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). 
 
5.10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, referente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do edital, relativo ao domicílio 
ou sede da sociedade de advogados. 
 
5.10.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União) emitida 
conjuntamente pela RFB e pela PGFN. 
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5.10.3.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual (Certidão de 
Quitação ou de não Contribuinte, conforme o caso) emitida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda do domicílio ou sede da sociedade de advogados. 
 
5.10.3.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (Certidão de 
Quitação ou de não Contribuinte, conforme o caso) emitida pela Secretaria 
Municipal de Fazenda do domicílio ou sede da sociedade de advogados. 
 
5.10.3.6. Prova de regularidade perante o FGTS (Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF) emitida pela Caixa Econômica Federal (CAIXA). 
 
5.10.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) emitida nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei nº 12.440, 
de 2011. 

 
5.10.4. Qualificação Técnica 

 
5.10.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis com a prestação dos serviços advocatícios objeto deste 
credenciamento, expressa e declaradamente satisfatória, mediante a apresentação 
de atestados de capacidade técnica, com firmas dos emitentes reconhecidas em 
cartório, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo constar 
de forma explícita a descrição dos serviços prestados, conforme minuta 
constante no Anexo II, deste edital. 
 

5.10.4.1.1. Serão considerados somente os atestados de capacidade técnica 
relacionados à prestação dos serviços pertinentes ao objeto do 
credenciamento. 
 
5.10.4.1.2. Os atestados deverão ser emitidos em papel timbrado do 
emitente e conter ainda a identificação do signatário, nome, endereço, 
telefone e correio eletrônico da pessoa jurídica de direito público ou privado 
emitente. 

 
5.10.4.2. Declaração firmada por representante legal da sociedade de 
advogados de que disponibilizará, quando da contratação, e manterá durante a 
vigência do contrato escritório regularmente instalado e aberto ao público, na 
comarca de Manaus, apto a funcionar com profissionais do Direito em número 
suficiente para acompanhamento dos processos que lhe forem entregues pela 
AFEAM, com infraestrutura adequada à prestação satisfatória dos serviços 
objeto do credenciamento, dispondo de equipamentos e pessoal de apoio 
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administrativo em número compatível com a demanda, conforme minuta 
constante no Anexo III, deste edital. 

 
5.10.5. Qualificação Econômico-financeira 

 
5.10.5.1. Certidão negativa de pedido de insolvência civil, emitida pelo órgão 
competente da comarca da sede da sociedade de advogados e expedida com 
antecedência máxima de 180 (cento e oitenta) dias, salvo se a própria certidão 
estabelecer prazo de validade diverso. 

 
5.10.5.1.1. No caso de praças com mais de um órgão competente, 
deverão ser apresentadas as certidões de cada respectivo. 

 
5.10.6. Documentos Complementares 

 
5.10.6.1. Declaração de Inexistência de Empregados Menores no Quadro da 
Sociedade firmada por representante legal da sociedade de advogados, para 
fim do inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666, de 1993, de que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos consoante o inciso XXXIII, do artigo 
7º, da Constituição Federal de 1988, conforme minuta constante no Anexo IV, 
deste edital. 
 
5.10.6.2. Declaração do Quadro de Advogados e de Ausência de Impedimentos 
com informação de todo o seu quadro de advogados (sócios, empregados e 
associados), número de inscrição da OAB e Unidade da Federação onde estão 
inscritos e de que tanto a sociedade como os advogados relacionados não incorrem 
nos impedimentos previstos nos subitens 3.2 e 3.3, conforme minuta constante no 
Anexo V, deste edital. 

 
5.10.6.3. Indicação do representante legal da sociedade de advogados, com a 
respectiva documentação (procuração ou documento equivalente, inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, inscrição no Registro Geral de 
Identificação – Carteira de Identidade), para praticar todos os atos necessários 
em nome da sociedade de advogados, em todas as etapas deste 
credenciamento, e para o exercício de direitos e assunção de obrigações 
decorrentes do contrato. 

 
5.11. Será considerada inabilitada ao credenciamento a sociedade de advogados que 
deixar de apresentar quaisquer dos documentos acima, ou apresentá-los fora da validade 
ou em desacordo com o presente edital e seus anexos. 
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5.12. Poderão ser solicitados por escrito às sociedades de advogados quaisquer 
esclarecimentos adicionais que a Comissão julgar necessários, devendo a resposta ser 
formulada no prazo determinado, sob pena de exclusão do processo. 
 
 

6. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 
6.1. A sociedade de advogados interessada em participar do credenciamento deverá 
entregar a documentação para habilitação, no prazo de 5.2.2018 até 5.3.2018, de 
segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h, à Comissão Especial de Credenciamento da 
AFEAM, situada na avenida Constantino Nery, n° 5.733, Flores, CEP 69058-795, Manaus, 
Amazonas. 
 
6.2. O credenciamento continuará aberto, de 6.3.2018 até 5.2.2019, a qualquer 
sociedade de advogados interessada que atender os requisitos editalícios, que, a 
qualquer tempo, dentro desse prazo, deverá encaminhar a documentação para 
habilitação indicada no item 5 deste edital, exclusivamente, para a Comissão Geral de 
Licitação do Poder Executivo do Estado do Amazonas (CGL), situada na avenida Djalma 
Batista, nº 346, Chapada, CEP 69050-010, Manaus, Amazonas, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 9h às 14h. 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

RECEBIMENTO HORÁRIO RESPONSÁVEL 

De 5.2.2018 até 5.3.2018 
De segunda-feira a sexta-feira, 

das 9h às 15h 
AFEAM 

De 6.3.2018 até 5.2.2019 
De segunda-feira a sexta-feira, 

das 9h às 14h 
CGL 

 
6.3. Não será aceita documentação enviada via fax, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico de 
comunicação. 
 
 

7. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 
7.1. A abertura dos envelopes de documentação para habilitação recebidos no prazo de 
5.2.2018 até 5.3.2018 ocorrerá em sessão pública, a ser realizada pela Comissão 
Especial de Credenciamento da AFEAM, situada na avenida Constantino Nery, n° 5.733, 
Flores, CEP 69058-795, Manaus, Amazonas, das 14h30min às 17h, na data provável de 
12.3.2018, continuando no dia útil seguinte, se necessário, a partir do mesmo horário. 
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7.2. A abertura dos envelopes de documentação para habilitação recebidos no prazo de 
6.3.2018 até 5.2.2019 ocorrerá em sessão pública, a ser realizada pela Comissão Geral 
de Licitação do Poder Executivo do Estado do Amazonas (CGL), situada na avenida 
Djalma Batista, nº 346, Chapada, CEP 69050-010, Manaus, Amazonas, em data e 
horário que serão previamente divulgados no Diário Oficial do Estado do 
Amazonas e divulgado nos sítios eletrônicos da AFEAM (www.afeam.org.br) e do Sistema 
de Compras Eletrônicas do Amazonas (www.e-compras.am.gov.br). 
 

ABERTURA DE ENVELOPES 

DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA SESSÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL 

De 5.2.2018 até 5.3.2018 Data provável: 12.3.2018 AFEAM 

De 6.3.2018 até 5.2.2019 A ser divulgada pela CGL CGL 

 
7.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da sessão na data marcada, essa será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, em mesmos horário e local, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário. 
 
7.4. Nas sessões públicas relativas ao credenciamento será admitido apenas 1 (um) 
representante da sociedade de advogados, observadas as formas de representação: 
 

7.4.1. Considerar-se-á legítimo representante da sociedade de advogados nas 
ocasiões relativas a este procedimento aquele que apresentar instrumento de 
mandato (procuração) válido, autenticado e com amplos poderes para tomar 
quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de 
interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade 
com fé pública; 
 
7.4.2. A não apresentação ou incorreção do documento de representação impedirá o 
interessado de se manifestar nas sessões públicas e responder pela sociedade de 
advogados. 

 
7.5. De todas as reuniões públicas será lavrada ata circunstanciada, a ser assinada 
pelos membros da Comissão e pelos representantes das sociedades de advogados 
presentes que poderão rubricar os documentos apresentados. 
 

7.5.1. Havendo consenso entre todos os representantes das sociedades de 
advogados, poderá ser indicado 1 (um) dos presentes para assinar a ata por todos, o 
que também constará da mesma. 
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7.6. A análise da documentação para habilitação dar-se-á em sessão reservada em 
data posterior à realização da sessão pública de abertura dos envelopes. 
 
7.7. O resultado da análise da documentação para habilitação das sociedades de 
advogados interessadas no credenciamento será divulgado em até 30 (trinta) dias úteis, a 
contar da data da sessão pública de abertura dos envelopes, e será publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amazonas e divulgado nos sítios eletrônicos da AFEAM 
(www.afeam.org.br) e do Sistema de Compras Eletrônicas do Amazonas (www.e-
compras.am.gov.br). 
 

7.7.1. Após a publicação do resultado, contar-se-á prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentação de recurso. 

 
7.8. Na hipótese de resultar todas as sociedades de advogados inabilitadas ao 
credenciamento, por apresentarem documentação em desacordo com o exigido no 
edital, a Comissão poderá fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de 
nova documentação escoimada de vício pelas participantes. 
 

7.8.1. As sociedades de advogados interessadas serão comunicadas formalmente do 
dia, hora e local da abertura dos novos envelopes. 

 
 

8. ORDEM DE CONTRATAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1. Quando o número de sociedades de advogados credenciadas ultrapassar o da 
demanda, a ordem de convocação para contratação e prestação dos serviços será 
estabelecida por meio de sorteios, a serem realizados em sessão pública mediante a 
divulgação prévia da data do evento no Diário Oficial do Estado do Amazonas e nos sítios 
eletrônicos da AFEAM (www.afeam.org.br) e do Sistema de Compras Eletrônicas do 
Amazonas (www.e-compras.am.gov.br), de acordo com as indicações constantes do 
quadro abaixo: 
 

SORTEIO 

DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA SESSÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL 

De 5.2.2018 até 5.3.2018 
Datas prováveis: 2.5.2018 

ou 2.7.2018 
AFEAM 

De 6.3.2018 até 5.2.2019 A ser divulgada pela CGL CGL 

 
8.2. A ordem de convocação das sociedades de advogados credenciadas, advinda de 
sorteio, deverá ser rigorosamente observada na ocasião da distribuição por demanda, ou 
seja, surgindo a necessidade de contratação dos serviços jurídicos, será contemplada 
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sociedade de advogados credenciada que foi sorteada em primeiro lugar e assim 
sucessivamente. 
 
8.3. Com o surgimento de nova demanda, e havendo quantitativo maior de sociedades de 
advogados credenciadas que o previsto para seu atendimento, caberá ocorrer novo 
sorteio, para possibilitar que novas sociedades de advogados interessadas possam 
participar da prestação dos serviços, mas devem ficar de fora as que já foram 
contempladas em relação a demandas distribuídas por meio de sorteios anteriores. 
 

8.3.1. Ao completar-se o ciclo de contratação de todas as sociedades de advogados 
credenciadas, estas poderão vir a ser novamente contempladas, iniciando-se um 
novo ciclo de distribuição e assim sucessivamente. 
 
8.3.2. A distribuição de serviços será feita de forma isonômica e sequencial entre as 
sociedades de advogados contratadas. 

 
8.4. As demandas correlacionadas a processo judicial em curso, por conexão, 
continência, litispendência, coisa julgada, ou por envolver devedores de um mesmo grupo 
empresarial, ainda que de áreas de atuação distintas, preferencialmente serão 
distribuídas para a sociedade de advogados que já conduza o processo pré-existente, 
desde que a sociedade esteja contratada também para a prestação de serviço 
relacionado à comarca do novo processo. 
 
8.5. A AFEAM poderá, a seu critério e a qualquer tempo, mediante prévia e expressa 
comunicação, avocar ou redistribuir para outra sociedade de advogados contratada a 
condução de processos, em razão dos critérios previsto no subitem anterior. 
 
 

9. REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
9.1. A prestação dos serviços terá abrangência até o trânsito em julgado da ação, se for o 
caso e quando couber, ficando a sociedade de advogados com a responsabilidade de 
acompanhar o processo, praticar todos os atos processuais, com adequação e 
tempestividade, além de elaborar contestação e recursos necessários para promoção ou 
defesa dos interesses jurídicos da AFEAM em todas as instâncias do Poder Judiciário. 
 
9.2. As ações serão ajuizadas preferencialmente nas varas da comarca da Capital do 
Estado do Amazonas, o que não exclui a possibilidade de ajuizamento nas varas das 
comarcas do interior do Estado, desde que no interesse da AFEAM e com sua 
autorização expressa. 
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9.2.1. A sociedade de advogados credenciada, se contratada, poderá, 
excepcionalmente, quando necessário, atuar em qualquer comarca do País, na 
defesa dos interesses jurídicos da AFEAM, mediante autorização expressa. 

 
9.3. A critério da AFEAM com sua autorização prévia e por escrito, poderá ser permitida a 
sociedade de advogados credenciada a transferência a terceiros profissionais da 
execução dos serviços ou poderes dos mandatos, para atendimento de necessidades 
específicas que se verificarem durante a execução dos serviços, permanecendo a 
sociedade de advogados contratada responsável pelo integral cumprimento de todas as 
obrigações. 
 

9.3.1. Os impedimentos previstos nos subitens 3.2 e 3.3, deste edital, aplicam-se aos 
profissionais terceirizados. 

 
9.4. As ações judiciais em curso terão continuidade nas comarcas em que atualmente 
tramitam. 
 
9.5. Caso as sociedades de advogados dos atuais patrocinadores (prestadores de serviço 
terceirizado) dessas ações sejam habilitadas neste procedimento de credenciamento, as 
mesmas continuarão com a titularidade desses patrocinadores. 
 

9.5.1. Caso as sociedades de advogados dos atuais patrocinadores não tenham 
interesse em se habilitar no presente credenciamento ou havendo interesse, não 
sejam habilitadas por não atenderem aos requisitos estabelecidos neste edital e seus 
anexos, ou, ainda, por estarem enquadradas em uma das situações de impedimento 
descritas nos subitens 3.2 e 3.3, deste edital, as ações que patrocinam serão 
redistribuídas às sociedades de advogados credenciadas neste procedimento, 
seguindo rigorosamente a ordem de convocação estabelecida no sorteio. 

 
9.6. As ações judiciais patrocinadas pelos advogados empregados da AFEAM serão 
redistribuídas para as sociedades de advogados credenciadas, seguindo rigorosamente a 
ordem de convocação estabelecida no sorteio. 
 
9.7. A AFEAM se reserva o direito de distribuir as ações para os advogados lotados na 
Gerência Jurídica, conforme deliberação de cada caso pela Diretoria. 
 
9.8. De acordo com o surgimento de necessidades do serviço, em conformidade 
com a conveniência e oportunidade da AFEAM, as sociedades de advogados 
credenciadas poderão ser notificadas para assinarem o contrato de prestação de serviços 
advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da 
notificação, respeitando a ordem do sorteio. 
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9.8.1. O não atendimento à convocação pela sociedade de advogado credenciada, 
dentro do prazo estabelecido, para a assinatura do contrato de prestação de serviços 
advocatícios, representará a sua desistência do credenciamento objeto deste edital e 
poderá a AFEAM notificar a sociedade de advogados seguinte, conforme a ordem do 
sorteio. 

 
9.9. Na vigência do credenciamento objeto deste edital, a AFEAM se reserva o 
direito de contratar serviços advocatícios com outros profissionais, em atendimento a 
necessidades específicas que não estejam no objeto deste edital, por notório saber 
jurídico e especialização, segundo o ordenamento legal vigente. 
 
9.10. Qualquer alteração no ato constitutivo das sociedades de advogados, bem como 
do quadro de advogados (sócios, empregados e associados) que vierem a prestar 
serviços a AFEAM, deverá ser imediatamente comunicada para fim de verificação do 
atendimento das condições de credenciamento e contratação previstas neste edital. 
 
9.11. Durante a vigência do credenciamento a AFEAM poderá convocar as sociedades de 
advogados credenciadas a apresentar documentação com o fim de verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
 
9.12. A sociedade de advogados credenciada deverá: 
 

9.12.1. Fornecer, no prazo estabelecido no contrato de prestação de serviços 
advocatícios e no modelo indicado pela AFEAM, todas as informações e documentos 
sobre as ações judiciais que estiverem sob sua responsabilidade, em razão de rotinas 
de controles internos ou de auditoria interna e externa, assim como relatório que 
registre os andamentos e informações mínimas de cada ação. 

 
9.12.1.1. O atraso ou ausência de remessa de informações ou documentos que 
lhe forem demandados poderá ensejar justa causa para a rescisão do contrato, 
sem prejuízo da responsabilidade civil decorrente da atuação. 

 
9.12.2. Submeter-se a auditorias periódicas, em caráter ordinário e extraordinário, 
que serão realizadas pela Gerência Jurídica da AFEAM, conforme os termos do 
contrato de prestação de serviços advocatícios, que servirá para avaliar a qualidade 
dos serviços prestados e embasará a decisão quanto à manutenção ou não da 
continuidade do contrato. 

 
9.12.3. Seguir as políticas orientadoras da AFEAM acerca de procedimentos que 
devem ser observados na execução dos serviços. 
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9.13. Durante a vigência contratual, a sociedade de advogados credenciada que vier a 
ser contratada será considerada depositária de todos os dados e documentos que a 
AFEAM lhe 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. 

 
 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
10.1. O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços advocatícios será de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, observadas a oportunidade e conveniência da AFEAM. 
 
10.2. A distribuição de ações à sociedade de advogados credenciada está limitada ao 
prazo de vigência do contrato, permanecendo as contratadas responsáveis pelas ações 
sob o seu patrocínio até o trânsito em julgado, se for o caso e quando couber, exceto na 
hipótese de rescisão contratual, descredenciamento e nos processos em que a AFEAM, a 
seu exclusivo critério, avocar. 
 
10.3. Para a prorrogação do contrato, a sociedade de advogados deverá comprovar que 
mantém as condições de habilitação previstas nos subitens de 5.10.2 a 5.10.6, do 
edital, mediante a apresentação da documentação devidamente atualizada, quando for o 
caso. 
 
10.4. Com a extinção do contrato, a sociedade de advogados devolverá à AFEAM a 
condução de todas as ações judiciais e demandas administrativas que estiverem sob sua 
responsabilidade. 

 

 

11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO, TABELA DE PREÇOS E CRITÉRIOS 

DE REAJUSTES 

 
11.1. A remuneração pelos serviços prestados pelas sociedades de advogados 
contratadas será realizada de acordo com as tabelas de remuneração constantes no 
Anexo VII, deste edital. 
 

11.1.1. Serão retidos os impostos e contribuições na forma da legislação em vigor 
na data do pagamento. 

 
11.2. Os pagamentos serão realizados até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços, mediante comprovação tempestiva dos atos remuneráveis, 
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em conformidade com os prazos previstos no contrato de prestação de serviços 
advocatícios, sendo efetuados em conta corrente de titularidade da sociedade de 
advogados contratada em qualquer agência bancária previamente indicada. 
 
11.3. À sociedade de advogados é vedado efetuar pagamento de qualquer sobretaxa em 
relação às tabelas de remuneração adotadas. 
 
11.4. Os valores das tabelas de remuneração serão reajustados a cada 12 (doze) meses, 
a contar da data de publicação do edital de credenciamento, não podendo ultrapassar a 
variação anual do IPCA/IBGE, ou na extinção deste, o seu sucedâneo. 
 
11.5. A simples divulgação neste edital e em seus anexos dos serviços e dos valores 
remuneratórios não caracteriza expectativa de faturamento por parte das sociedades de 
advogados interessadas no credenciamento, não cabendo às participantes o 
ressarcimento de eventuais prejuízos alegados pelo seu não credenciamento ou não 
contratação, ou pelo fato de o faturamento mensal, em caso de contratação, não atingir 
os níveis pretendidos pelas interessadas. 

 

 

12. HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO, APÓS REGULAR PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 

 
12.1. A sociedade de advogados poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer 
tempo, mediante o envio de solicitação escrita à AFEAM, com antecedência de 30 (trinta) 
dias. 
 

12.1.1. A solicitação de descredenciamento não exime a sociedade de advogados do 
cumprimento de eventuais obrigações assumidas em contrato firmado anteriormente, 
até a data de seu efetivo cumprimento. 

 
12.2. A sociedade de advogados credenciada que deixar de apresentar, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, qualquer documento solicitado pela AFEAM, poderá ser descredenciada, 
após processo administrativo, no qual lhe será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

 

 

13. HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

 
13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, bem como o 
descredenciamento da contratada com as consequências contratuais e as previstas em 
lei. 
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13.2. A AFEAM poderá considerar rescindido o contrato, após o regular processo 
administrativo e assegurado à sociedade de advogados contratada a ampla defesa e o 
contraditório, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou 
pagamento extraordinário a qualquer título. 
 
13.3. Constituem motivo de rescisão do contrato e descredenciamento da sociedade de 
advogados: 

 
13.3.1. O descumprimento total ou parcial, pela sociedade de advogado, de 
quaisquer das obrigações e/ou responsabilidades previstas no contrato ou no edital, 
ou o conhecimento ulterior, pela AFEAM, de fato ou circunstância superveniente 
contrária ao regramento editalício, contratual ou legal, ou ainda se for constatada 
falsidade de qualquer declaração prestada pela sociedade de advogado e/ou seus 
representantes (advogados sócios, empregados ou associados); 
 
13.3.2. A transferência ou subcontratação total ou parcial, cessão, caução do contrato 
em operações financeiras, sem a prévia e expressa autorização da AFEAM; 
 
13.3.3. O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços; 
 
13.3.4. A decretação de insolvência civil da sociedade de advogados; 
 
13.3.5. A dissolução da sociedade de advogados; 
 
13.3.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da sociedade 
de advogados que, a juízo da AFEAM, prejudique a execução do contrato; 
 
13.3.7. O descumprimento pela sociedade de advogados de instruções e orientações 
recebidas da AFEAM, rejeição de qualquer demanda que lhe seja distribuída ou 
negativa de prestação de qualquer serviço solicitado sem apresentar razões 
suficientes; 
 
13.3.8. A divulgação de informações do interesse exclusivo da AFEAM, ou que 
consubstanciam violação de sigilo, obtidas em decorrência da contratação; e, 
 
13.3.9. Demais motivos especificados no artigo 78, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

14. APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
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14.1. Pelo descumprimento de termos ou condições deste edital, bem como de cláusulas 
contratuais, garantidos a prévia defesa e o contraditório em processo administrativo, a 
sociedade de advogados contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 
8.666, de 1993, e no contrato de prestação de serviços advocatícios, sem prejuízo das 
demais cominações legais aplicáveis. 
 
14.2. As penalidades previstas no contrato poderão alcançar as irregularidades ocorridas 
na fase de habilitação ao credenciamento e que só se tornaram conhecidas após a 
assinatura do contrato, sem prejuízo da responsabilização nas esferas cível e criminal. 
 
 

15. RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
15.1. Da decisão do resultado do credenciamento cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data de publicação em Diário Oficial do Estado do Amazonas. 
 
15.2. No prazo de 5.2.2018 até 5.7.2018, o recurso será dirigido à Comissão Especial de 
Credenciamento da AFEAM, que poderá reconsiderar sua decisão. 

 
15.2.1. Não havendo reconsideração da Comissão Especial de Credenciamento, o 
recurso será automaticamente submetido à apreciação do Diretor-Presidente da 
AFEAM. 
 
15.2.2. A Comissão Especial de Credenciamento julgará os recursos no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo na entidade. 
 

15.3. A partir de 6.7.2018, o recurso será dirigido à Comissão Geral de Licitação do Poder 
Executivo do Estado do Amazonas (CGL), que poderá reconsiderar sua decisão. 

 
15.3.1. Não havendo reconsideração da CGL, o recurso será automaticamente 
submetido à apreciação do Secretário de Estado da Fazenda. 
 
15.3.2. A CGL julgará os recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 
do protocolo no órgão. 
 

15.4. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela 
mesma sociedade de advogados. 
 
15.5. Não será considerado o recurso que se baseia em aditamento ou modificações da 
documentação, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
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15.6. Interposto o recurso, dele será dada ciência às demais sociedades habilitadas nos 
sítios eletrônicos da AFEAM (www.afeam.org.br) e do Sistema de Compras Eletrônicas 
do Amazonas (www.e-compras.am.gov.br), que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
 
15.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, por meio da afixação do extrato da ata de julgamento do recurso nos sítios 
eletrônicos da AFEAM (www.afeam.org.br) e do Sistema de Compras Eletrônicas do 
Amazonas (www.e-compras.am.gov.br), e/ou por meio de comunicação por escrito, ou, 
ainda, de publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas. 

 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1. O extrato deste edital será publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e em 
jornal de grande circulação, sendo o texto disponibilizado na íntegra nos sítios eletrônicos 
da AFEAM (www.afeam.org.br) e do Sistema de Compras Eletrônicas do Amazonas 
(www.e-compras.am.gov.br). 
 

16.1.1. É de exclusiva responsabilidade dos interessados consultar diariamente os 
sítios eletrônicos pertinentes a este credenciamento, nos quais serão publicados 
avisos, eventuais alterações e versões digitalizadas de documentos produzidos no 
âmbito do processo. 

 
16.2. A AFEAM poderá revogar o presente edital de credenciamento por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem 
como adiá-lo ou prorrogar o prazo para recebimento da documentação, sem que caiba 
aos interessados quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 
 
16.3. Será cabível impugnação ao edital nos termos do artigo 41, da Lei nº 8.666, 1993, 
devendo o interessado apresentar seu pedido no setor de protocolo da AFEAM situado 
no endereço do preâmbulo deste edital, em envelope lacrado, endereçado à Presidência 
da Comissão Especial de Credenciamento, com a identificação do seu conteúdo no 
anverso. 

 
16.3.1. Na impugnação é obrigatória a qualificação completa do impugnante, inclusive 
CNPJ quando for o caso, e de seu representante legal. 
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16.4. Mediante despacho fundamentado e acessível a todos, a Comissão, no interesse 
da AFEAM, poderá relevar omissões puramente formais observadas nos documentos 
apresentados, bem como sanar erros ou falhas que não alterem sua substância e sua 
validade jurídica, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
credenciamento, desde que não se contrarie a legislação vigente e não se comprometa a 
lisura do processo. 
 
16.5. Em qualquer fase do credenciamento, poderá a Comissão adotar diligências no 
sentido de esclarecer dúvidas que interessem ao andamento do processo e à habilitação 
de sociedade de advogados. 
 
16.6. A Comissão, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes 
ao quadro de pessoal da AFEAM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a 
ele, para orientar-se na sua decisão. 
 
16.7. As disposições contratuais poderão ser alteradas pela AFEAM, 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 aos contratos vigentes, com base nas novas condições que 
venham a ser estabelecidas, divulgadas com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 

16.7.1. Na hipótese prevista no subitem 16.7 é facultado às sociedades de 
advogados contratadas, caso não concordem com as novas condições estabelecidas, 
o direito de solicitar a rescisão contratual, hipótese em que não serão aplicadas as 
penalidades previstas no respectivo instrumento contratual. 

 
16.8. As consultas e esclarecimentos adicionais poderão ser prestados pela 
Comissão Especial de Credenciamento, na sede da AFEAM, situada na avenida 
Constantino Nery, n° 5.733, Flores, CEP 69058-795, Manaus, Amazonas, nos dias de 
expediente, das 9h às 15h, pelos telefones (92) 3655-3025 e (92) 3655-3060, ou pelo 
correio eletrônico credenciamentosociedadesadv@afeam.org.br. 
 
16.9. Para dirimir as questões oriundas do presente edital, não resolvidas na esfera 
administrativa, é competente o foro da comarca de Manaus, Amazonas, por mais 
privilegiado que outro seja. 
 
16.10. Integram este edital, independentemente de transcrição, os anexos seguintes: 
 

16.10.1. Anexo I – Pedido de Credenciamento. 
16.10.2. Anexo II – Atestado de Capacidade Técnica. 
16.10.3. Anexo III – Declaração de Disponibilidade e de Manutenção de 
Infraestrutura. 
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16.10.4. Anexo IV – Declaração de Inexistência de Empregados Menores no Quadro 
da Sociedade. 
16.10.5. Anexo V – Declaração do Quadro de Advogados e de Ausência de 
Impedimentos. 
16.10.6. Anexo VI – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. 
16.10.7. Anexo VII – Tabelas de Remuneração. 

 
 

Manaus, Amazonas, 5 de fevereiro de 2018. 
 
 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A - AFEAM 

 

 

 

ALEX DEL GIGLIO 
Diretor-Presidente 

WANDERLAN MARINHO NEVES JUNIOR 
Diretor de Administração, Finanças e Tecnologia 
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ANEXO I 

 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
À Comissão de Especial de Credenciamento 
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM 
Avenida Constantino Nery, n° 5.733, Flores, CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 

 
[nome da sociedade de advogados], sociedade de advogados devidamente registrada 
junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de .........................., sob nº .........., 
com sede na [endereço completo], por seu representante legal ao final subscrito, solicita 
neste o seu credenciamento perante a Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. 
- AFEAM para a prestação dos serviços advocatícios, de acordo com as condições e 
regras estabelecidas no Edital nº 2/2018 - AFEAM, cujo extrato está publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amazonas, edição n° 33.698, de 5.2.2018. 
 
Para tanto, declara, sob as penas da lei, que conhece os termos do edital e seus anexos 
bem como as condições e regras para o cumprimento das obrigações do objeto do 
credenciamento. 
 
Em anexo, seguem os documentos exigidos para a habilitação no credenciamento. 
 

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano]. 
 

[assinatura do representante legal da sociedade de advogados] 
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ANEXO II 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
Atestamos para os devidos fins que a sociedade de advogados [nome e CNPJ] 
estabelecida no [endereço completo], presta/prestou para esta empresa [nome e CNPJ 
da empresa emitente do atestado], situada na [endereço da empresa emitente do 
atestado], os serviços abaixo especificados, no período de [dd.mm.aaaa] a [dd.mm.aaaa]: 
 
Serviços prestados: 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente, não 
existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 
responsabilidade técnicas com as obrigações assumidas. 
 

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano]. 
 

[assinatura e carimbo do emitente] 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado e deverão ser apresentados com firmas dos emitentes reconhecidas em 
cartório. 
 
2. Deverão ser emitidos em papel timbrado do emitente e conter ainda a identificação do 
signatário, nome, endereço, telefone e correio eletrônico da pessoa jurídica de direito 
público ou privado emitente. 
 
3. Serão considerados somente os atestados de capacidade técnica relacionados à prestação 
de serviços pertinentes ao objeto do credenciamento. 
 
4. Deverão ser acrescidas quantas linhas forem necessárias para descrição dos serviços 
prestados. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
[nome da sociedade de advogados], sociedade de advogados devidamente registrada 
junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de .........................., sob nº .........., 
com sede na [endereço completo], por seu representante legal ao final subscrito, declara, 
sob as penas da lei, que disponibilizará, quando da contratação e manterá durante a 
vigência do contrato, escritório regularmente instalado e aberto ao público, na comarca de 
Manaus, apto a funcionar com profissionais do Direito em número suficiente para 
acompanhamento dos processos que lhe forem entregues pela AFEAM, com 
infraestrutura adequada à prestação satisfatória dos serviços objeto do credenciamento, 
dispondo de pessoal de apoio administrativo e de equipamentos em número compatível 
com a demanda, sendo estes, no mínimo, 2 (dois) microcomputadores com acesso a 
internet banda larga, 1 (uma) impressora, 1 (um) scanner, 1 (uma) linha telefônica, 1 (um) 
programa informatizado de controle de prazos processuais, capaz de gerar relatórios 
sintéticos e analíticos, identificando a fase atual do processo juntamente com um histórico 
das ocorrências, essenciais para o cumprimento do objeto do contrato. 
 

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano]. 
 

[assinatura do representante legal da sociedade de advogados] 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES NO QUADRO DA 

SOCIEDADE 
 
[nome da sociedade de advogados], sociedade de advogados devidamente registrada 
junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de .........................., sob nº .........., 
com sede na [endereço completo], por seu representante legal ao final subscrito, declara, 
sob as penas da lei, para fins do inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666, de 1993, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze anos), consoante o inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 
1988. 
 

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano]. 
 

[assinatura do representante legal da sociedade de advogados] 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DO QUADRO DE ADVOGADOS E DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 
[nome da sociedade de advogados], sociedade de advogados devidamente registrada 
junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de .........................., sob nº .........., 
com sede na [endereço completo], por seu representante legal ao final subscrito, declara, 
sob as penas da lei, a relação de advogados sócios, empregados e associados 
integrantes de seu quadro: 

Quadro de advogados¹ 

Nome do advogado 
Condição na sociedade: 

sócio, empregado ou associado 

Inscrição da OAB 

Número UF 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Declara, ainda, que a sociedade e seus advogados sócios, empregados e associados, até 
a presente data, não se enquadram nas situações de impedimento previstas nos subitens 
3.2 e 3.3, do edital, estando ciente da obrigatoriedade de declarar a ocorrência de 
situações de impedimento supervenientes. 
 

[Cidade, Estado], [dia] de [mês] de [ano]. 
 

[assinatura do representante legal da sociedade de advogados] 

 
OBSERVAÇÃO: 
 
1. Deverão ser acrescidas quantas linhas forem necessárias. 
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ANEXO VI 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
 

 
TERMO DE CONTRATO Nº xx/aaaa – AFEAM 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE ENTRE 

SI CELEBRAM DE UM LADO, COMO 

CONTRATANTE, A AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS 

S.A. – AFEAM E, DE OUTRO, COMO 

CONTRATADA, A SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS XXXXXXXXXXXXXXXX, NA 

FORMA ABAIXO: 
 

Aos dd dias de mmmm de aaaa, nesta cidade, em sua sede, de um lado a AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. – AFEAM, empresa pública estadual 
autorizada pela Lei estadual nº 2.505, de 1998, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.183.937/0001-38, situada na Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores, CEP 69058-

795, Manaus, Amazonas, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada 

por seu Diretor-Presidente, senhor ALEX DEL GIGLIO, brasileiro, casado, portador do RG 
nº 26.332.758-9 SSP/SP e CPF nº 287.249.068-08, e por seu Diretor de Administração, 

Finanças e Tecnologia, senhor WANDERLAN MARINHO NEVES JÚNIOR, brasileiro, 
solteiro, portador do RG n° 1355818-8 e CPF nº 630.293.912-72, ambos domiciliados no 

mesmo endereço da CONTRATANTE, e, de outro lado, a sociedade de advogados 

XXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na OAB/UF sob o nº 
xxxxxxx, e no CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com escritório situado na [rua] nº [xxx], 

[bairro], CEP [xxxxx-xxx], Manaus, Amazonas, doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada por seu(sua) xxxxxxxxx, senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, 
[nacionalidade], [estado civil], inscrito(a) na OAB/UF nº xxxxxx, portador(a) do RG nº 
xxxxxxx SSP/UF e CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxx, nº xx, 
[bairro], CEP xxxxx-xxx, [município], [Estado], que se legitima por meio da sua xxxxxx de 
contrato social, que passa a fazer parte integrante deste documento para a celebração do 

presente TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, 

em consequência do resultado do CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADES DE 

ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, de acordo com a 
Resolução da Diretoria nº xxx, de dd.mm.aaaa, publicada no Diário Oficial do Estado do 
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Amazonas nº xxx, de dd.mm.aaaa, que se regerá pelas disposições do Edital nº 2/2018 – 
AFEAM, do Decreto estadual nº 37.769, de 2017, e, no que couber, da Lei nº 8.666, de 
1993, e pelas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a 
prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços advocatícios e técnicos de 
natureza jurídica, em caráter temporário, eventual, sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício, com atuação na esfera judicial no patrocínio de causas cíveis ou criminais 
de interesse da AFEAM, assim como no patrocínio de ações de natureza tributária, 
empresarial e trabalhista, em demandas em curso ou que surgirem, observadas as 
condições previstas neste instrumento, no edital e em seus anexos, que passam a integrar 
este ajuste independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão 
prestados nas comarcas do Estado do Amazonas e ainda, caso necessário, em qualquer 
comarca do País, mediante o exercício de todos os atos processuais necessários, em 
todos os graus de jurisdição, até o trânsito em julgado da ação, se for o caso e quando 
couber, abrangendo dentre os quais: 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ajuizamento adequado e tempestivo de ações, contestações, 
réplicas, rescisórias, oposições, elaboração e apresentação de defesas, exceções, 
impugnações, memoriais, informações, comparecimento a audiências, acompanhamento 
do cumprimento de cartas precatórias, participação em praças e leilões, processo de 
recuperação judicial e interposição de recursos em todas as instâncias, inclusive perante 
Tribunais Superiores, sustentação oral, se for o caso, arrazoados que se fizerem 
necessários, participação em inquéritos, exercício de todos os atos processuais 
incidentais e demais medidas judiciais necessárias ao perfeito atendimento e 
acompanhamento das ações e demais serviços jurídicos relacionados ao objeto 
contratado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será 
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a 
critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE reserva-se o direito de, 
por si ou por seus prepostos, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização exercida no interesse exclusivo da 
CONTRATANTE não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade e sua ocorrência, não implicando 
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corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação ou omissão, total ou parcial, na fiscalização da 
CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA 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 deste contrato ou no exercício de qualquer uma das 
prerrogativas dele decorrentes não constituirá renúncia e nem afetará o seu direito em 
exercê-lo a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO: A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo 
sobre as ações, operações, dados, pormenores, informações, documentos, 
especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos ou 
comerciais da CONTRATANTE, de seus empregados, clientes ou de terceiros, inclusive 
programas, rotinas ou arquivos de que tenha ciência, ou a que eventualmente tenha 
acesso, ou que lhe venha a ser confiado em razão deste contrato, não podendo divulgar, 
revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob as penas da lei. 
 

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 esta, a CONTRATADA responderá administrativa, civil 
e criminalmente 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: A CONTRATADA não poderá, a qualquer pretexto, utilizar o 
nome da CONTRATANTE, os serviços e os recursos a ela fornecidos, como forma de 
publicidade, propaganda e/ou qualquer outra forma de divulgação, sem o consentimento 
prévio e expresso 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. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO: Os serviços prestados pela CONTRATADA 
serão remunerados de acordo com as tabelas de remuneração constantes no Anexo VII, 
do edital, que é parte integrante deste contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Serão retidos os impostos e contribuições na forma da 
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legislação em vigor na data do pagamento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente à prestação dos serviços por meio de depósito em conta corrente bancária 
de titularidade da CONTRATADA, mediante a comprovação prévia da realização 
tempestiva do ato remunerável e apresentação da respectiva nota fiscal. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não será efetuado pagamento de qualquer sobretaxa em 
relação às tabelas de remuneração adotadas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO: Os valores das tabelas de remuneração serão reajustados a 
cada 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do edital de credenciamento, não 
podendo ultrapassar a variação anual do IPCA/IBGE, ou na extinção deste, o seu 
sucedâneo. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de ocorrência de eventuais pagamentos indevidos, fica 
a CONTRATANTE, desde já, autorizada pela CONTRATADA a compensar tais valores 
com outros créditos futuros da mesma natureza devidos à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da 
CONTRATADA: 
1) Executar com eficiência, responsabilidade e zelo todos os serviços objeto deste 
contrato; 
2) Prestar informações sobre os processos sob seu patrocínio e comparecer para 
reuniões quando for solicitado pela CONTRATANTE; 
3) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital; 
4) Comunicar formalmente à CONTRATANTE a frustração da cobrança judicial, mediante 
parecer de irrecuperabilidade devidamente fundamentado, comprovando o esgotamento 
das medidas cabíveis para a localização dos devedores e/ou de bens passíveis de 
constrição; 
5) Informar à CONTRATANTE qualquer autorização judicial de levantamento de valores 
em seu favor, no mesmo dia ou no máximo no primeiro dia útil que se seguir após sua 
expedição, inclusive fornecendo cópia do respectivo documento e dos últimos cálculos 
que deram ensejo aos valores a serem levantados; 
6) Depositar na conta corrente nº 5050-4, agência 3734-6, do Banco Bradesco S/A, ou 
outra indicada pela CONTRATANTE, o numerário consignado em alvará ou guia de 
levantamento de valores em favor da CONTRATANTE, no mesmo dia ou no máximo no 
primeiro dia útil que se seguir, encaminhando o comprovante do referido depósito no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da data do depósito; 
7) Encaminhar à CONTRATANTE, de imediato, as guias para o pagamento tempestivo de 
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custas e demais despesas processuais ou recursais necessárias à prática de atos 
judiciais; 
8) Solicitar previamente à CONTRATANTE autorização para realizar despesas de 
transporte, alimentação e hospedagem, no caso de indispensável necessidade de a 
CONTRATADA comparecer em audiência em comarcas fora de Manaus, Amazonas; 
9) Comunicar formalmente à CONTRATANTE, o encerramento de processo judicial sob 
sua responsabilidade, em até 2 (dois) dias úteis da intimação, certificando-se 
previamente: do encerramento de eventuais ações, incidentes processuais ou recursos 
vinculados ao processo principal; da inexistência de depósitos judiciais ou em garantia 
vinculados ao processo; e de ônus existentes sobre bens ou direitos da CONTRATANTE, 
registrando essas e outras informações relevantes em relatório e anexando cópia 
digitalizada da decisão para encaminhar à CONTRATANTE; 
10) Prestar contas à CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias antes do término da 
vigência do contrato; 
11) Entregar à CONTRATANTE, na hipótese de rescisão deste contrato, relatórios sobre 
todos os processos sob seu patrocínio, com os respectivos dossiês; 
12) Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos ocasionados direta ou 
indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, prejudicados em virtude de quebra do 
sigilo bancário, por eventual infidelidade de seus sócios, associados ou empregados, por 
força das atividades compreendidas no objeto deste contrato, que se rege também pelo 
disposto na Lei Complementar nº 105, de 2001; 
13) Enviar à CONTRATANTE, mensalmente, relatórios detalhados sobre o andamento 
do(s) feito(s) sob sua responsabilidade; 
14) Providenciar a juntada aos autos dos cálculos de liquidação de sentença e laudos 
periciais, observado os prazos processuais; 
15) Observar e cumprir os prazo fixados para prestação dos serviços jurídicos; 
16) Não defender na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes que estejam 
em litígio com a CONTRATANTE; 
17) Cientificar a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
verificada na execução das atividades; 
18) Arcar com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais, estaduais e 
municipais, devidos em decorrência do objeto do contrato, exceto aqueles retidos pela 
CONTRATANTE na forma da lei; 
19) Ressarcir a CONTRATANTE por eventuais danos, extravios de documentos e 
prejuízos que lhe forem causados por empregados ou prepostos, na execução do 
contrato, ou ainda, tributos, que aquela recolha junto a fazenda pública na condição de 
responsável tributário; 
20) Abster-se de fazer qualquer menção por escrito ao nome, ou tampouco divulgar a 
imagem da CONTRATANTE para fins de publicidade própria, bem como não divulgar os 
termos deste contrato, sem sua prévia e expressa autorização, sob pena de responder 
judicialmente pela não observância do aqui disposto; 
21) Não utilizar, exceto mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, 
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qualquer nome, marca, logotipo, símbolo ou imagem de propriedade da CONTRATANTE; 
22) Responsabilizar-se, para todos os fins e efeitos jurídicos, como único e exclusivo 
empregador da equipe técnica ou qualquer outra pessoa indicada para a execução de 
atividades pertinentes ao objeto do contrato, ficando afastada da CONTRATANTE, em 
qualquer hipótese, a responsabilidade trabalhista e previdenciária, devendo reembolsar a 
CONTRATANTE de todas as despesas que esta tiver que realizar, mesmo que por 
determinação legal; 
23) Discutir com a CONTRATANTE as teses em litígio, especialmente as questões 
controvertidas e complexas, predispondo-se ao debate teórico que vise ao aprimoramento 
e ao padrão mínimo da defesa dos direitos da CONTRATANTE; 
24) Comparecer e atuar nas audiências e fazer sustentação oral em tribunais superiores 
sempre que a causa for complexa ou por recomendação da CONTRATANTE; 
25) Solicitar à CONTRATANTE, sempre que necessário, os documentos e as informações 
detalhadas (subsídios) para a elaboração da defesa ou de quaisquer outras 
manifestações processuais, atendendo às recomendações de natureza técnica e/ou 
institucional emanadas da CONTRATANTE; 
26) Orientar e instruir antecipadamente o preposto da CONTRATANTE, preparando-o 
para uma atuação eficaz, com vistas a minimizar o risco de insucesso da ação; 
27) Elaborar e apresentar, com antecedência de até 2 (dois) dias do término do prazo 
processual preclusivo, parecer sugerindo a não interposição de recurso judicial, quando 
sua interposição não for recomendável ou quando se tratar de estratégia processual 
adequada e pertinente ao caso em espécie; 
28) Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo assinalado, relatório 
de contingências passivas trabalhistas, com os valores e prazos estimados dos processos, 
e respectivos percentuais de risco; 
29) Informar, por iniciativa própria, em prazo hábil e por escrito, todo e qualquer fato 
relevante (processual ou não) que possa acarretar algum impacto institucional, 
administrativo e/ou financeiro para a CONTRATANTE; 
30) Executar outros atos necessários à melhor defesa de interesses da CONTRATANTE, 
usando todos os recursos, ações, requerimentos e impugnações admitidos em direito 
como meio de defesa e garantia de direitos, somente se eximindo desta responsabilidade 
mediante autorização expressa para não utilização de um destes instrumentos; 
31) Propor, desde que expressamente autorizado pela CONTRATANTE, as ações 
judiciais pertinentes ao objeto do contrato e que forem adequadas à defesa dos interesses 
da CONTRATANTE;  
32) Solicitar à CONTRATANTE, por intermédio do fiscal do contrato, autorização expressa 
e prévia para a celebração de acordos, desistência de feitos, renúncia ou desistência de 
recursos, bem como quaisquer decisões que possam dar termo ao processo; 
33) Assumir inteira responsabilidade cível e administrativa por quaisquer danos e prejuízos 
oriundos de omissões ou atos praticados por seus empregados, prepostos e 
correspondentes, durante a execução do contrato; 
34) Reparar todos os danos e prejuízos que comprovadamente sejam de sua 
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responsabilidade, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença 
de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte da CONTRATANTE; 
35) Aceitar, por parte da CONTRATANTE, em todos os aspectos, a fiscalização dos 
serviços; 
36) Informar o grau de risco de perda e os respectivos valores de provisão dos processos, 
conforme a classificação de risco adotada pela CONTRATANTE, bem como informar 
sobre eventuais alterações de risco ocorridas durante o trâmite processual e as 
respectivas mudanças no valor provisionado de cada processo; e, 
37) Comparecer às reuniões para esclarecimento de processos, agendadas a pedido da 
CONTRATANTE, sempre que possível com antecedência mínima de 2 (dois) dias, e 
participar de eventuais procedimentos preparatórios para a realização de acordos entre a 
CONTRATANTE e as partes adversas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São obrigações da 
CONTRATANTE: 
1) Distribuir os serviços à CONTRATADA, observada a conveniência e oportunidade, 
adstrita ao prazo de vigência do credenciamento e demais critérios definidos neste 
contrato, no edital e seus anexos; 
2) Repassar à CONTRATADA os documentos necessários à prestação dos serviços; 
3) Fornecer à CONTRATADA subsídios necessários à execução dos serviços objeto 
deste contrato, sempre que solicitados com antecedência; 
4) Efetuar os pagamentos pela prestação dos serviços na forma e condições 
estabelecidas neste contrato e no Anexo VII; 
5) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços e, quando for o caso, 
notificar, por escrito a CONTRATADA, quaisquer irregularidades encontradas durante a 
prestação dos serviços; 
6) Pagar as custas e demais despesas processuais ou recursais, quando recebidas 
tempestivamente, e encaminhar à CONTRATADA a comprovação de pagamento em 
tempo hábil para a prática de ato judicial; 
7) Arcar com as despesas de transporte, alimentação e hospedagem devidamente 
comprovadas pela CONTRATADA, no caso de audiência em comarcas fora de Manaus, 
Amazonas, desde que prévia e expressamente autorizadas pela Diretoria da 
CONTRATANTE; e, 
8) Outorgar instrumento de mandato específico para cada demanda. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES: É vedado à CONTRATADA: 
1) Receber quaisquer valores das partes adversas, em juízo ou fora dele, a qualquer título; 
2) Utilizar o nome da CONTRATANTE ou sua qualidade de prestadora de serviço a esta, 
em quaisquer formas de divulgação de sua profissão, como, por exemplo, em cartões de 
visita, internet, anúncios e impressos, sob pena de imediata denúncia do contrato; 
3) Realizar, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, qualquer acordo com 
a parte adversa, obrigando-se a comunicar a esta proposta que lhe for apresentada; 
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4) Levantar depósitos judiciais; 
5) Subcontratar, transferir ou ceder total ou parcialmente os direitos decorrentes do 
presente contrato, a exceção daquilo que for permitido neste contrato, e, por conseguinte, 
substabelecer as ações cujo patrocínio dele derivem, sem a prévia e expressa 
concordância da CONTRATANTE; 
6) Patrocinar causa contra a CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; e, 
7) Caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial do 
contrato, ou pelo descumprimento de prazos e demais obrigações assumidas, a 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar separada ou cumulativamente 
as seguintes sanções: 

I. Advertência, nos casos de apresentação de peças judiciais contendo erros materiais; de 
descumprimento de prazos contratuais ou de atraso no cumprimento de outras obrigações 
que não impactem na satisfatória prestação dos serviços; de não cientificação da 
CONTRATANTE acerca de fatos que poderiam ter prejudicado a gestão contratual; dentre 
outras ocorrências que prejudiquem o bom andamento do contrato sem causar prejuízo à 
CONTRATANTE; 

II. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado na execução 
de atividades acessórias à prestação dos serviços, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor da ação judicial. Caso persista a irregularidade até este limite poderá ser rescindido 
o contrato e aplicada cumulativamente a multa compensatória prevista no inciso V; 

III. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado na prestação dos serviços, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor da ação judicial. Caso persista a 
irregularidade, ultrapassado esse limite, poderá ser rescindido o contrato e aplicada 
cumulativamente a multa compensatória prevista no inciso V; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) do valor da ação judicial por atraso injustificado no 
cumprimento dos serviços, incluídas nesses as perdas de prazos processuais, caso em 
que poderá ser rescindido o contrato e aplicada cumulativamente a multa compensatória 
prevista no inciso V; 

V. Na hipótese de rescisão contratual por culpa ou desistência da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá aplicar-lhe uma multa de 20% (vinte por cento), calculados sobre 
a soma dos valores das ações judiciais sob o patrocínio da CONTRATADA; 

VI. Nas hipóteses de prestação de serviços de baixa qualidade técnica, retardamento 
imotivado dos serviços sem justa causa e prévia comunicação ou condenação definitiva 
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, a 
CONTRATANTE poderá aplicar a suspensão temporária, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
do direito de participar de licitações e de contratar com a AFEAM, conforme disposto no 
inciso III, artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993; 

VII. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, observado o disposto 
no inciso IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penalidades acima enumeradas não serão aplicadas na 
eventual imprevisibilidade da ocorrência, cabendo, nesse caso, à CONTRATADA, diante 
do caso concreto, comprovar suas razões de fato e de direito. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE, em face da gravidade do fato, definirá o 
percentual exato das multas a serem aplicadas. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As sanções previstas, em face da gravidade da infração, 
poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se 
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: O valor das multas aplicadas, após regular processo 
administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Se os 
valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser 
imputado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, a título de multa, reveste-se das 
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: O contrato poderá ser rescindido: 
a) Unilateralmente, pela CONTRATANTE, na forma do artigo 79, inciso I, combinada com 
os artigos 77 e 78, incisos I a XII e XVII, e parágrafo único, todos da Lei nº 8.666, de 1993; 
b) Consensualmente, na forma do artigo 79, II, da Lei nº 8.666, de 1993, mediante 
encaminhamento de correspondência com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência e 
mediante autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de rescisão sem culpa da CONTRATADA a ela serão 
devidos os valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA, a ela não 
serão devidos qualquer tipo de remuneração mesmo que honorários advocatícios pagos 
pelas partes adversas, sucumbidas em futuro êxito nas demandas que estavam sob sua 
condução antes da devolução dos processos. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nas hipóteses de rescisão ou desfazimento contratual por 
culpa da CONTRATADA, essa deverá continuar patrocinando as causas judiciais sob sua 
responsabilidade durante o prazo de 60 (sessenta) dias, salvo determinação em contrário 
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da CONTRATANTE, caso em que a CONTRATADA devolverá, de imediato, os 
documentos que lhe tiverem sido confiados, acompanhados de relatório analítico dos 
respectivos processos. 
 

PARÁGRAFO QUARTO: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
bem como o descredenciamento da contratada com as consequências contratuais e as 
previstas em lei. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE poderá considerar rescindido o contrato, após 
o regular processo administrativo e assegurado à CONTRATADA a ampla defesa e o 
contraditório, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou 
pagamento extraordinário a qualquer título. 
 

PARÁGRAFO SEXTO: Constituem motivo de rescisão do contrato e descredenciamento 
da CONTRATADA: 
 
1) O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações 
e/ou responsabilidades previstas no contrato ou no edital, ou o conhecimento ulterior, pela 
CONTRATANTE, de fato ou circunstância superveniente contrária ao regramento 
editalício, contratual ou legal, ou ainda se for constatada falsidade de qualquer declaração 
prestada pela CONTRADADA e/ou seus representantes (advogados sócios, empregados 
ou associados); 
 
2) A transferência ou subcontratação total ou parcial, cessão, caução do contrato em 
operações financeiras, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

 
3) O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços; 

 
4) A decretação de insolvência civil da CONTRATADA; 

 
5) A dissolução da CONTRATADA; 

 
6) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, 
a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

 
7) O descumprimento pela CONTRATADA de instruções e orientações recebidas da 
CONTRATANTE, rejeição de qualquer demanda que lhe seja distribuída ou negativa de 
prestação de qualquer serviço solicitado sem apresentar razões suficientes; 

 
8) A divulgação de informações do interesse exclusivo da CONTRATANTE, ou que 
consubstanciam violação de sigilo, obtidas em decorrência da contratação; e, 
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9) Demais motivos especificados no artigo 78, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:  As partes elegem o foro da comarca de 
Manaus para dirimir as questões decorrentes deste contrato não resolvidas na esfera 
administrativa, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas e 
identificadas. 
 

Manaus, Amazonas, dd de mmmm de aaaa. 
 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A - AFEAM 

(CONTRATANTE) 

 

 

ALEX DEL GIGLIO 
Diretor-Presidente 

WANDERLAN MARINHO NEVES JUNIOR 
Diretor de Administração, Finanças e Tecnologia 

 
 

[nome da sociedade de advogados] 

(CONTRATADA) 
 
 

[assinatura do representante legal da sociedade de advogados] 
 
 

Testemunhas: 
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ANEXO VII 

 

TABELAS DE REMUNERAÇÃO 
 

1. DEMANDAS E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
 

1.1 Demandas e ações de recuperação de crédito – Assim entendidas todas 

aquelas nas quais a CONTRATANTE figure no polo ativo, como credor de operações 
inadimplidas, quando ajuizadas, as ações principais, todos os incidentes processuais 
porventura manejáveis no curso dos respectivos processos e todas as ações incidentais, 
ressalvados os eventos com previsão específica de remuneração nos demais itens deste 
documento, serão remuneradas de acordo com as previsões abaixo. 
 

1.2 A CONTRATADA poderá realizar acordo com a parte adversa, antes ou após o 
ajuizamento da ação. Na hipótese de recebimento do crédito por meio de acordo, a 

CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA pelo valor resultante de percentual 
incidente sobre o valor efetivamente recuperado, como honorários de êxito, conforme 
tabela 1. 
 

1.2.1 Os honorários de sucumbência negociados diretamente pela 

CONTRATADA, quando devidos pela parte adversa, serão de total responsabilidade 
da mesma, cabendo a ela o ônus da cobrança e do recebimento, estando isenta a 

CONTRATANTE do repasse ou pagamento de qualquer valor referente a essa 
rubrica. 
 

1.2.2 No caso de a CONTRATANTE receber seu crédito de forma parcelada, a 

remuneração à CONTRATADA seguirá o critério de proporcionalidade, nas 
mesmas condições e prazos pactuados no acordo. 

 

1.2.2.1 Não havendo o recebimento, pela CONTRATANTE, de qualquer 
parcela, ou sobrevindo o inadimplemento do acordo, não serão devidos 

honorários de nenhuma espécie à CONTRATADA sobre os valores ou parcelas 
não adimplidas; 
 
1.2.2.2 Caso seja necessária a retomada da execução, em razão do 

descumprimento do acordo, a CONTRATADA fica obrigada a (re)condução de 
tais lides, só fazendo jus ao recebimento de novos honorários caso haja 
recebimento efetivo de crédito superior ao anterior, quando então serão devidos 
honorários de êxito sobre essa diferença; 

 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

40/51 

 
 

 
Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores 
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 
Telefones: (92) 3655-3025 e 3655-3060 
Ouvidoria: 0800 286 3066 

1.2.3 A cobrança dos honorários pela CONTRATADA não poderá limitar ou 

obstar o recebimento do crédito da CONTRATANTE. 
 

1.3 A CONTRATANTE poderá realizar acordo com a parte adversa, com a 

participação da CONTRATADA nas negociações, seja na fase pré-processual seja na 

processual, hipóteses em que a CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA pela 
aplicação de percentual incidente sobre o valor efetivamente recuperado, conforme 
tabela 1. 
 

1.3.1 Havendo acordo durante a fase processual para pagamento parcelado da 

dívida, a CONTRATADA deverá juntar aos autos o respectivo instrumento e 
requerer a suspensão da tramitação processual pelo prazo estabelecido para 
cumprimento do acordo. 
 
1.3.2 Na hipótese de quitação da dívida, durante a fase processual, a 

CONTRATADA deverá juntar aos autos o respectivo comprovante e requerer o 
encerramento do processo. 

 

1.4 Ajuizada a ação, a CONTRATANTE efetuará a remuneração pela condução dos 

processos distribuídos à CONTRATADA, mediante realização por esta dos atos descritos 
nas tabelas 2 a 5, conforme o tipo de ação, pelos valores ali previstos. 

 
1.4.1 As remunerações previstas nas tabelas 2 a 5 compreendem a prática 

pela CONTRATADA de todos os procedimentos processuais, porventura 

necessários a resguardar os interesses da CONTRATANTE, antecedentes à 
realização dos atos descritos nas referidas tabelas. 
 
1.4.2 As execuções de títulos extrajudiciais e eventuais embargos serão 
remunerados pelos valores constantes da tabela 2, consideradas as condições 
previstas naquela tabela. 

 
1.4.2.1 A remuneração a que se refere a alínea “c” da tabela 2 será devida 
para, no máximo, 2 (dois) autos ou termos de penhora por processo. 
Considera-se aperfeiçoada a penhora quando: 
a) no caso de bem(ns) móvel(is), após a juntada ao processo do auto ou termo 
de penhora, devidamente formalizado; 
b) no caso de bem(ns) imóvel(is), após a(s) averbação(ões) à margem da(s) 
matrícula(s) no registro de imóveis competente. 

 
1.4.2.2 A remuneração a que se refere a alínea “d” da tabela 2 será devida 
para, no máximo, 2 (dois) atos de expropriação por processo, cuja 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

41/51 

 
 

 
Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores 
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 
Telefones: (92) 3655-3025 e 3655-3060 
Ouvidoria: 0800 286 3066 

comprovação se dará mediante anexação de certidão de cumprimento 
desse ato. 
 
1.4.2.3 A remuneração de que trata a alínea “e” da tabela 2 será devida 
apenas uma única vez, independentemente de quantas forem as ações de 
embargos opostas à execução. 

 
1.4.3 Demais ações que visem à recuperação de crédito, inclusive em 
reconvenção, tais como: cobrança; monitória; busca e apreensão; depósito; ações 

possessórias; inventário; embargos, sendo a CONTRATANTE embargada; 
pedidos e acompanhamento de habilitação de crédito em inventário e protesto 
por preferência, serão remuneradas pelos valores constantes da tabela 3, 
consideradas as condições previstas naquela tabela e o rito de cada processo. 

 
1.4.3.1. As regras e condições constantes dos subitens 1.4.2.1, 1.4.2.2 e 1.4.2.3 
acima serão utilizadas também para as remunerações previstas nas alíneas “e”, 
“f”, “g”, da tabela 3, respectivamente. 

 
1.5 Na hipótese de recebimento do crédito após o ajuizamento, por via forçada, a 

CONTRATANTE repassará à CONTRATADA a parcela de honorários sucumbenciais 
representativa do percentual arbitrado pelo juízo, caso receba este juntamente com seu 
crédito, e pagará a remuneração prevista na tabela 6, observadas as condições 
previstas na referida tabela e nos subitens 1.6 a 1.8 deste documento. 
 
1.6 A base de cálculo para apuração da remuneração prevista na tabela 6, na 

hipótese de recebimento de valores em espécie pela CONTRATANTE, será o valor 
efetivamente recebido. A remuneração tornar-se-á exigível 15 (quinze) dias após a 

disponibilização à CONTRATANTE do alvará ou guia de levantamento do valor 
depositado em juízo. 
 

1.6.1 Todos os valores consignados em alvará ou em espécie, relativos aos créditos 

da CONTRATANTE, deverão ser depositados no mesmo dia ou, no máximo, no 
primeiro dia útil que se seguir na conta corrente nº 5051, agência 3734-6, banco 
Bradesco S/A ou outra por ela indicada de sua titularidade. 

 

1.7 Nas hipóteses de arrematação de bens em nome da CONTRATANTE, de 

adjudicação ou recebimento de bens em dação em pagamento, a CONTRATADA fará 
jus à remuneração constante da tabela 6. Em tais casos, o termo final para fins de 
contagem do período constante da referida tabela será a data da expedição da carta 
de arrematação ou adjudicação ou da formalização da dação. 
 

1.7.1 A base de cálculo para apuração da remuneração nas situações tratadas 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

42/51 

 
 

 
Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores 
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 
Telefones: (92) 3655-3025 e 3655-3060 
Ouvidoria: 0800 286 3066 

no subitem 1.7 acima, será o valor do lanço respectivo da arrematação, ou o do(s) 
bem(ns) adjudicado(s) ou recebido(s) em dação em pagamento, à data de tais 
ocorrências, proporcionalmente ao valor recuperado em cada processo em que 
o(s) bem(ns) estiver(em) constrito(s). 
 
1.7.2 A remuneração de que trata o subitem 1.7 acima tornar-se-á exigível 30 
(trinta) dias após a comprovação do ato previsto no subitem 1.7. 

 
1.7.3 Se posteriormente ao recebimento dos honorários de êxito de que trata a 
tabela 6 houver procedência de medida ou ação desconstituindo o ato que gerou a 
recuperação do crédito, tornando necessária a retomada da execução, a 

CONTRATADA deverá conduzir tal lide, sem a percepção de novos honorários 
advocatícios, exceto se a expropriação do novo bem tiver resultado superior ao 
anterior, caso em que serão devidos honorários de êxito sobre essa diferença de 
valores. 

 
1.8 Na alienação de bens objeto de busca e apreensão ou reintegração de posse, a 
base de cálculo para apuração da remuneração prevista na tabela 6 será o valor 

obtido com a alienação pela CONTRATANTE, e tornar-se-á exigível: 
a) 15 (quinze) dias após a alienação do bem; ou  
b) 6 (seis) meses, se bem móvel e 1 (um) ano, se bem imóvel, após a autorização 
legal ou judicial para a referida alienação, sendo que na última hipótese, a base de 
cálculo será o valor de mercado do bem apurado à época do pagamento dos 
honorários. 
 
1.9. Na hipótese de prescrição intercorrente ou desistência do processo em razão da 
inexistência de bens para satisfação do crédito, aplica-se, exclusivamente, o previsto no 
subitem 8.1, deste documento. 
 
 

2. MODALIDADES DE AÇÕES QUE NÃO VISEM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
 
2.1 Ações ativas que não visem recuperação de crédito, incluídos todos os incidentes 
processuais porventura manejáveis no curso dos respectivos processos e todas as 
ações incidentais, ressalvados os eventos com previsão específica de remuneração 
nos demais itens deste documento, serão remuneradas pelos valores constantes das 
tabelas 7 e  8, conforme o órgão de tramitação do processo, mediante realização pela 

CONTRATADA dos atos descritos nas referidas tabelas. 
 
2.2 Ações passivas, incluídos todos os incidentes processuais porventura manejáveis no 
curso dos respectivos processos e todas as ações incidentais, ressalvados os eventos 
com previsão específica de remuneração nos demais itens deste documento, serão 
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remuneradas pelos valores constantes das tabelas 6, 7 e 8, conforme o órgão de 

tramitação do processo, mediante realização pela CONTRATADA dos atos descritos nas 
referidas tabelas. Observando ainda que as ações trabalhistas não serão remuneradas 
por atos processuais praticados. 
 
2.3 As remunerações previstas nas tabelas 6, 7 e 8 compreendem a prática pela 

CONTRATADA de todos procedimentos processuais, porventura necessários a 

resguardar os interesses do CONTRATANTE, antecedentes à realização dos atos 
descritos nas referidas tabelas. 
 

2.4 A CONTRATADA fará jus à remuneração adicional, em razão de êxito alcançado 
na condução de ações cíveis passivas, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas 

na tabela 8, devidamente informada e comprovada à  CONTRATANTE. 
 

3. OUTRAS OCORRÊNCIAS PROCESSUAIS REMUNERÁVEIS 
 

3.1. A CONTRATANTE efetuará a remuneração à CONTRATADA pela condução dos 
processos, incidentes e atos processuais constantes na tabela 9 (ações cautelares, 
mandado de segurança, cartas precatórias, pareceres jurídicos), mediante realização dos 
atos descritos na referida tabela, pelos valores ali previstos. 
 

4. REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPOSTO 
 

4.1. A CONTRATANTE efetuará a remuneração à CONTRATADA pela prestação de 
serviço de preposto, representando aquele, na qualidade de parte, interessado ou 
assistente em processos judiciais ou administrativos, exclusivamente nas comarcas fora 
da Capital do Amazonas, no valor de R$ 100,00 (cem reais), após informar à 

CONTRATANTE o cumprimento do ato e encaminhar digitalizado o respectivo 
documento comprobatório. 
 

5. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS REMUNERÁVEIS 
 

5.1. A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA pela realização de procedimentos 
específicos, constantes da tabela 10, nos valores ali previstos, após envio de 

comprovante da realização do respectivo procedimento pela CONTRATADA. 
 

6. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA 
 

6.1. Os honorários de sucumbência, quando houver, pertencerão à CONTRATADA, 
desde que patrocine a causa do início ao fim, caso contrário, deverá ser observado o 
seguinte: 
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6.1.1. Nos processos de recuperação de crédito em que haja acordo entabulado 

seja pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, os honorários de sucumbência 
serão ajustados com a parte adversa e a sociedade de advogados, estando ou não o 
processo ajuizado; 
 
6.1.2. Em hipótese alguma os honorários de sucumbência podem ser cobrados da 

CONTRATANTE. 
 

7. DEMANDAS E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO ENVOLVENDO OS 

INSTITUTOS CONSTANTES DA LEI Nº 11.101, de 2005 (LEI DE FALÊNCIA E 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA). 
 
7.1. Demandas e ações de recuperação de crédito envolvendo os institutos constantes 
da Lei nº 11.101, de 2005 – Assim entendidas todas aquelas nas quais a 

CONTRATANTE figure como credor de operações em processos envolvendo os 
institutos constantes da Lei nº 11.101, de 2005, incluídos todos os incidentes 
processuais porventura manejáveis no curso dos respectivos processos e todas as 
ações incidentais, ressalvados os eventos com previsão específica de remuneração 
nos demais itens deste documento, serão remuneradas de acordo com as previsões 
abaixo. 
 
7.2. Na hipótese de recebimento do crédito envolvendo os institutos de recuperação 
judicial, plano especial para microempresa e empresa de pequeno porte, ou por acordo 

de credores, e restituição em falência, a CONTRATANTE remunerará a 

CONTRATADA pelo valor resultante de percentual incidente sobre o que for 
efetivamente recuperado, conforme tabela 6. 
 

7.3. No caso de a CONTRATANTE receber seu crédito de forma parcelada e a 

CONTRATADA fazer jus ao recebimento da remuneração prevista na tabela 6, a 

remuneração e/ou o repasse à CONTRATADA seguirá o critério de proporcionalidade, 
nas mesmas condições e prazos aprovados nos planos de recuperação judicial e plano 
especial para microempresa e empresa de pequeno porte. 
 

7.4. Os honorários de sucumbência negociados diretamente pela CONTRATADA, 
quando devidos pela parte adversa, serão de total responsabilidade da mesma, cabendo 

a ela o ônus da cobrança e do recebimento, estando isenta a CONTRATANTE do 
repasse ou pagamento de qualquer valor referente a essa rubrica. 
 

7.5. Caso a CONTRATADA receba diretamente os honorários de sucumbência da parte 
adversa e o patrocínio do processo tenha se dado por mais de uma sociedade de 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

45/51 

 
 

 
Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores 
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 
Telefones: (92) 3655-3025 e 3655-3060 
Ouvidoria: 0800 286 3066 

advogados ou advogados pessoa-física, inclusive advogados empregados, deverá 

informar os seus termos à CONTRATANTE para fins de registro e ainda observar o 
estabelecido no item 7 deste documento. 
 

7.6. Não havendo o recebimento, pela CONTRATANTE, de qualquer parcela, ou 
sobrevindo o inadimplemento dos planos, não serão devidos honorários de qualquer 

espécie à CONTRATADA sobre os valores ou parcelas não adimplidas. 
 

7.7. A CONTRATANTE efetuará a remuneração pela condução dos processos 

distribuídos à CONTRATADA, mediante realização por esta dos atos descritos nas 
tabelas 4 e 5,  conforme o tipo de ação, pelos valores ali constantes, e pelos 
percentuais previstos na tabela 6. 
 

7.7.1. As remunerações previstas nas tabelas 4 e 5 compreendem a prática pela 

CONTRATADA de todos os procedimentos processuais, porventura necessários a 

resguardar os interesses da CONTRATANTE, antecedentes à realização dos atos 
descritos nas referidas tabelas. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. A sociedade de advogados que deixar de conduzir processo, em decorrência de 

seu encerramento ou de avocação, redistribuição ou retomada pela CONTRATANTE, 
sem trâmite por todas as fases próprias dos respectivos ritos processuais, fará jus ao 
recebimento de remuneração até a fase em que tenha atuado, desde que exauridos os 
procedimentos integrantes dessa fase. 
 
8.2. A sociedade de advogados contratada que receber processos em andamento, em 
caráter de redistribuição, somente fará jus à remuneração pela condução daqueles, a 
partir do momento processual em que lhe for conferido o patrocínio de tais processos. 
 
8.3. Tendo sido atribuído a uma sociedade de advogados o patrocínio de uma causa, 

ativa ou passiva, e havendo solicitação de devolução pela CONTRATANTE, antes da 

adoção de medidas judiciais pela CONTRATADA, ainda que já juntado aos autos o 
respectivo instrumento de mandato, não lhe será devida remuneração de qualquer 
natureza. 

 
8.4. Todo e qualquer pagamento de honorário somente será realizado mediante 

comprovação pela CONTRADADA da realização do respectivo ato ou procedimento 

judicial e após a devida conferência pela área jurídica da CONTRATANTE. 
 

8.5. Os honorários de sucumbência negociados diretamente pela CONTRATADA, 
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quando devidos pela parte adversa, serão de total responsabilidade da mesma, cabendo 

a ela o ônus da cobrança e do recebimento, estando isenta a CONTRATANTE do 
repasse ou pagamento de qualquer valor referente a essa rubrica. 
 
8.6. Em hipótese alguma os honorários de sucumbência podem ser cobrados da 

CONTRATANTE. 
 

Tabela 1 – Percentual incidente sobre o valor efetivamente recuperado, em razão de 

acordo, honorários de êxito, observado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Fase de Recuperação do Crédito Percentual 

Fase pré-processual 5% 

Fase processual 7% 

 

Nas campanhas de recuperação de crédito, a CONTRATANTE poderá, de acordo com 
suas estratégias de negócio, estabelecer condições de remuneração diferenciadas. 

Nesse caso, a CONTRATANTE poderá fixar percentual diferente do constante da 
tabela 1 sobre os valores efetivamente recuperados na campanha, em substituição ao 

percentual previsto na referida tabela. O percentual será comunicado à CONTRATADA, 
previamente ao início da campanha. 
 

Tabela 2 – Ações de execução e embargos 

Ato Valor (R$) 

a) Apresentação da cópia da ação de execução tempestivamente 
protocolizada no sistema Judiciário. 

1.200,00 

b) Apresentação de cópia da impugnação dos embargos 
tempestivamente protocolizada no sistema do Judiciário; 

1.200,00 

c) Apresentação de documento que comprove a penhora aperfeiçoada; 600,00 

d) Apresentação de documento que comprove o ato de expropriação de 
bem – imissão na posse ou remoção; 

600,00 

 

Tabela 3 – Ação de Recuperação Judicial, Plano Especial para Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Lei nº 11.101, de 2005) 
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Ato Valor (R$) 

a) Apresentação da cópia da ação de recuperação judicial 
devidamente protocolizada; 

1.200,00 

b) Apresentação de documento que comprove a habilitação e/ou 

divergência do crédito da CONTRATANTE, inclusive retardatária (neste 

caso desde que autorizada pela CONTRATANTE); 

1.200,00 
uma única 

vez 

c) Apresentação de documento que comprove a impugnação do 

crédito da CONTRATANTE; 
600,00 

d) Apresentação da cópia da ação cautelar com pedido de liminar 

tempestivamente protocolizada para que a CONTRATANTE possa votar 
em assembleia conforme seus interesses; 

1.200,00 

e) Apresentação da cópia do recurso contra o indeferimento da 
impugnação tempestivamente protocolizado; 

1.200,00 

f) Apresentação do documento que comprove a objeção ao Plano de 
Recuperação Judicial tempestivamente protocolizado; 

600,00 

g) Apresentação do documento que comprove a participação da 

CONTRATADA em assembleia de credores; 

600,00 por 
reunião, 

desde que 
em datas 
diferentes 

 

Tabela 4 – Ações de Falência e Recuperação de Empresa (Lei nº 11.101, de 2005) 

Ato Valor (R$) 

a) Apresentação da cópia da ação de falência tempestivamente 
protocolizada; 

1.200,00 

b) Apresentação de documento que comprove a habilitação ou 

divergência do crédito da CONTRATANTE, inclusive retardatária (neste 

caso quando autorizada pelo CONTRATANTE); 

600,00, uma 
única vez 
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c) Apresentação de documento que comprove o pedido de restituição 
tempestivamente protocolizado; 

600,00 

d) Apresentação de documento que comprove o recurso 
tempestivamente protocolizado contra a decisão que indeferir o pedido de 
restituição; 

1.200,00 

e) Apresentação de documento que comprove a impugnação 
tempestivamente protocolizada; 

1.200,00 

f) Apresentação de documento que comprove o recurso 
tempestivamente protocolizado contra decisão que indeferir a 
impugnação; 

1.200,00 

g) Apresentação de documento que comprove a participação em 
assembleia de credores; 

600,00 por 
reunião, 

desde que 
em datas 
diferentes 

 

Tabela 5 – Percentual incidente sobre o valor efetivamente recuperado, por via 

forçada, (sem acordo nos autos), honorários de êxito, observado o teto de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). 

Prazo de recuperação do crédito Percentual 

a) Da data do ajuizamento ou da redistribuição do processo até o 12º 
mês; 

5% 

b) Do início do 13º até completado o 24º mês, contados a partir do 
ajuizamento ou da redistribuição do processo; 

4% 

c) Do início do 25º mês em diante, contados a partir do ajuizamento ou da 
redistribuição do processo. 

3% 

 

Tabela 6 – Ações passivas e ativas* que não visem recuperação de crédito: 

Ato Valor (R$) 

a) Apresentação da cópia da ação ou defesa/contestação 
tempestivamente protocolizada no sistema do Judiciário. 

2.500,00 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

49/51 

 
 

 
Avenida Constantino Nery, nº 5.733, Flores 
CEP 69.058-795, Manaus, Amazonas 
Telefones: (92) 3655-3025 e 3655-3060 
Ouvidoria: 0800 286 3066 

b)  Apresentação da cópia da sentença. 300,00 

c) Apresentação de documento que comprove a extinção do processo 
com arquivamento dos autos. 

300,00 

* Havendo êxito nas ações ativas que não visem recuperação de crédito, serão devidos à 
CONTRATADA honorários de 3% (três por cento), limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), além do estabelecido na Tabela 6. 

 

Tabela 7 – Remuneração em ações trabalhistas 
A remuneração será obtida da diferença entre o valor de ajuizamento da ação e o valor 

da sentença, observado o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Reclamatória 

Proveito 
pretendido 

Até R$ 
21.000,00 

Entre R$ 
21.000,01 e R$ 

300.000,00 

Acima de R$ 
300.000,00 

Honorários  R$ 2.500,00 
5% do proveito 
pretendido + R$ 

1.500,00 

3% do proveito 
pretendido + R$ 

7.000,00 

a) Pedido de 
homologação 
de demissão 
de 
empregado 

Proveito 
pretendido 

Até R$ 
21.000,00 

Entre R$ 
21.000,01 e R$ 

300.000,00 

Acima de R$ 
300.000,00 

Honorários  R$ 3.150,00 
5% do proveito 
pretendido + R$ 

2.200,00 

3% do proveito 
pretendido + 
R$ 9.000,00 

b) Inquérito 
para 
demissão de 
empregado 

Proveito 
pretendido 

Até R$ 
21.000,00 

Entre R$ 
21.000,01 e R$ 

300.000,00 

Acima de R$ 
300.000,00 

Honorários  R$ 3.150,00 
5% do proveito 
pretendido + R$ 

2.200,00 

3% do proveito 
pretendido + R$ 

9.000,00 

c) Ação de 
indenização 
por acidente 
de trabalho 

Aproveitamento 
pretendido 

Até R$ 
21.000,00 

Entre R$ 
21.000,01 e R$ 

300.000,00 

Acima de R$ 
300.000,00 

Honorários  R$ 3.150,00 
5% do proveito 
pretendido + R$ 

2.200,00 

3% do proveito 
pretendido + R$ 

9.000,00 

 

Tabela 8 – Êxito em ações cíveis passivas 

Hipóteses de êxito 

Valor (R$) 

Justiça 

Comum 

Valor (R$) 

Juizado 

Especial 
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a) Improcedência total de todos os pedidos, com 
trânsito em julgado; 700,00 700,00 

b) Afastamento do dano moral, com trânsito em 
julgado (não cumulativo com o valor do item “a”); 700,00 700,00 

c) Extinção do processo com arquivamento dos 
autos, mediante homologação de acordo antes da 
defesa; 

700,00 700,00 

d) Extinção do processo com arquivamento dos 
autos, mediante homologação de acordo antes da 
sentença; 

700,00 700,00 

e) Extinção do processo com arquivamento dos 
autos, mediante homologação de acordo após a 
sentença. 

700,00 700,00 

 

Tabela 9 – Outras ocorrências 

Ocorrência Ato Valor (R$) 

a) Ações 
Cautelares 
(ativas ou 
passivas); 

Apresentação da cópia da ação tempestivamente 
protocolizada no sistema Judiciário. 

1.200,00 

Apresentação de documento que comprove a 
extinção do processo com arquivamento dos 
autos. 

300,00 

b) Ação de 
Mandado de 
Segurança; 

Apresentação da cópia da ação tempestivamente 
protocolizada no sistema Judiciário. 

1.200,00 

Apresentação de documento que comprove a 
extinção do processo com arquivamento dos 
autos. 

300,00 

c) Carta precatória 
para 
cumprimento de 
qualquer ato 
deprecado, à 
exceção de 
realização de 
hasta pública; 

Apresentação do protocolo do juízo deprecado, 
juntamente com a cópia da carta precatória. 

300,00 

Apresentação de documento que comprove o 
cumprimento da carta precatória e seu envio ao 
juízo de origem. 

300,00 

d) Carta precatória 
Apresentação do protocolo juntamente com a 
cópia da precatória. 

300,00 
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para a 
realização de 
hasta pública. 

Apresentação de documento que comprove a 
extinção do processo com arquivamento nos 
autos da carta precatória. 

300,00 

e) Parecer jurídico 
sobre matéria 
tributária. 

Apresentação do parecer com protocolo de 

recebimento pela CONTRATANTE. 
3.000,00 

 

Tabela 10 – Procedimentos específicos 

Procedimento Valor (R$) 

a) Participação em audiência de conciliação ou preliminar em processo 

não conduzido pela CONTRATADA; 
300,00 

b) Participação em audiência de instrução em processo não conduzido 

pela CONTRATADA; 
300,00 

c) Acompanhamento e assessoramento de empregado da 

CONTRATANTE, em outros procedimentos judiciais ou administrativo, em 

processo não conduzido pela CONTRATADA; 

300,00 

d) Prestação de serviço de preposto, representando da 

CONTRATANTE, em processo não conduzido pela CONTRATADA; 
150,00 

e) Outras diligências processuais e administrativas. 150,00 

 
 


