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Processo nº 12186/2015 

 

 

ATA DA REUNIÃO PARA COMUNICAÇÃO E 

DECISÃO DA TUTELA CAUTELAR DE 

URGÊNCIA DO JUIZO DA 12ª VARA DE JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - 

CONCORRÊNCIA Nº 05/2016, REALIZADA EM 18 

DE ABRIL DE 2019. 

 

 

 

 

 

No décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09:30 horas, 

reuniram-se na Sala de Reuniões da Comissão Especial de Licitação na Sede da Companhia 

Docas do Rio de Janeiro, à Rua Acre  nº 21 – 9º andar, os membros da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, constituída pela Portaria DIRPRE Nº 333/2018 de 10 de 

agosto de 2018, composta pelos empregados MARLI BARROS DE AMORIM, 

ESTEFANO PONTES SALES, MARA CÉLIA DA SILVA MELO  E MARIA CELIA 

GUIMARÃES HALLAIS, sendo a primeira na qualidade de Presidente e a última na 

qualidade de secretária da Comissão Permanente de Licitação, a fim de deliberarem sobre as 

providências quanto à decisão do douto juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro no 

Processo nº 5021543-38.2019.4.02.5101/RJ (Ação Cautelar com Pedido de Tutela de 

Urgência), no qual o referido juízo deferiu o pedido de concessão de Tutela Cautelar de 

Urgência com a finalidade de suspender o processo licitatório regido pelo Edital da 

Concorrência em referência, até posterior decisão do douto juízo, bem como a não 

celebração do contrato de prestação de serviços e, caso já tenha sido firmado, que sejam 

suspensos todos os efeitos da contratação até a decisão judicial superveniente. Em razão da 

decisão do douto juízo em conceder tutela de urgência, oportunizando à licitante Tostes& 

De Paula Advocacia Empresarial a apresentar a exequibilidade dos preços ofertados nos 

termos da Súmula 262/2010 do TCU, a Comissão Especial de Licitação, também, decidiu 

em razão do princípio da isonomia estender a mesma decisão às demais licitantes 

desclassificadas, ou seja: Ananias Junqueira Ferraz & Advogados Associados (Proposta 

de Preços R$ 20,53 (vinte reais e cinquenta e três centavos) por ação); Botelho & 

Castro Advogados Associados (R$ 22,93 (vinte e dois reais e noventa e três centavos) 
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por ação); Ferreira & Chagas Advogados (R$ 22,19 (vinte e dois reais e dezenove 

centavos) por ação). O prazo de cinco dias úteis se inicia a partir do dia 24/04/2019 até 

02/05/2019. E por último, a Comissão Especial de Licitação considerando que as decisões 

judiciais no processo em espécie não estão protegidas por sigilo decidiu encaminhar junto a 

esta Ata a decisão na íntegra proferida pelo douto juízo da Vara especializada. E, como nada 

mais houvesse a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da 

Comissão. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 
 

 

MARLI BARROS DE AMORIM 

Presidente 

 

 

ESTEFANO PONTES SALES                   

   Membro 

 

 

     MARA CELIA DA SILVA MELO 

      Membro 
 

 
      MARIA CÉLIA GUIMARÃES HALLAIS 

               Secretária 

 


