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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
ERRATA 

 

CONCORRENCIA N° 005/2016 

 

A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, comunica aos prováveis licitantes a Errata, 
relativa aos Subitens 4.4.11 e 5.3.1 do Edital, subitem 4.4.11 do Projeto Básico e da alínea “l” da 
Cláusula Sétima da Minuta do Contrato, relativos à Concorrência sob referência, motivada por um 
erro material no respectivo Instrumento Convocatório:  

 

DA EQUIPE TÉCNICA 

EDITAL: 

No subitem 4.4.11 – “Apresentação de relação explícita dos membros da Equipe Técnica, que deverá 
ser constituída por no mínimo 10 (dez) Advogados, na forma do item 4.1 do Projeto Básico e de no 
mínimo 3 (três) advogados na forma do item 4.1.1 também do Projeto Básico e da declaração 
formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis”. O grifo é nosso. 

Onde se lê: “ ... e de no mínimo 3 (três) advogados ... ”; 

Leia-se: “ ... sendo no mínimo 6 (seis) advogados, ... ”. 

No subitem 5.3.1 – “Dentre os integrantes da EQUIPE TÉCNICA apresentada na fase de habilitação-
qualificação técnica, o escritório de advocacia deverá destacar 3 (três) membros que funcionarão 
diretamente na prestação de serviços, para serem avaliados em todos os quesitos abaixo, os quais 
necessariamente deverão prestar os serviços objeto do contrato, atuando diretamente como 
responsáveis pelas ações, nos termos deste Projeto Básico, até o limite de 40 pontos”. O grifo é 
nosso.  

onde se lê: “... 3 (três) membros...” ; leia-se: 6 (seis) membros... .  
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PROJETO BÁSICO: 

No subitem 4.1.1 –“ Na hipótese da SOCIEDADE DE ADVOGADOS vencedora do certame 
possuir sua matriz situada fora do Estado do Rio de Janeiro, deverá a mesmo possuir filial nesta 
Cidade, devendo contar com no mínimo 3 (três) advogados para funcionamento, no prazo de até 
10 dias da assinatura do contrato”. O grifo é nosso: 

Onde se lê: “... devendo contar com no mínimo 3 (três) advogados ... ”; 

Leia-se: “... devendo contar com no mínimo 6 (seis) advogados ... ”. 

No subitem 6.7 – “Apresentação de relação explícita dos membros da Equipe Técnica, que deverá 
ser constituída por no mínimo 10 (dez) Advogados, na forma do item 4.1 e de no mínimo 3 (três) 
advogados na forma do item 4.1.1 e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis”. O grifo é nosso: 
 
Onde se lê: “... no mínimo 3  (três) advogados ...”; 
 
Leia-se: “... no mínimo 6 (seis) advogados ...” 
 

No subitem 7.3.1 – “Dentre os integrantes da EQUIPE TÉCNICA apresentada na fase de habilitação 
– qualificação técnica, o escritório de advocacia deverá destacar 3 (três) membros que funcionarão 
diretamente na prestação dos serviços, para serem avaliados em todos os quesitos abaixo, os quais 
necessariamente deverão prestar os serviços objeto do contrato, atuando diretamente como 
responsáveis pelas ações, nos termos deste Projeto Básico, até o limite de 40 pontos”. O grifo é 
nosso: 
 
Onde se lê: “ ... 3 (três) membros ...”; 
 
Leia-se: “... destacar 6 (seis) membros... “. 
 

No subitem 11.1.2: “... possuir sede ou filial no centro da cidade do Rio de Janeiro, com no mínimo 
3 (três) advogados para a prática de quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento do contrato”. 
 
Onde se lê: “... 3 (três) advogados ...”; 
 
Leia-se:  “... 6 (seis) advogados ...” 
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MINUTA DO CONTRATO 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES 

A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
exigidas na licitação, bem como as abaixo relacionadas: 

a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f) ... 
g) ... 
h) ... 
i) ... 
j) ... 
k) ... 
l) “Nomear, dentre os integrantes da EQUIPE TÉCNICA, 3 (três) técnicos avaliados no 

procedimento licitatório (“TECNICOS AVALIADOS”), que serão responsáveis diretos 
pela interlocução com a CDRJ, pela execução e acompanhamento rotineiro dos trabalhos”. 

 

Onde se lê: “ ... EQUIPE TÉCNICA, 3 (três) técnicos avaliados no procedimento licitatório 
(“TECNICOS AVALIADOS”) ... ”; 

Leia-se: “... EQUIPE TÉCNICA, 6 (seis) técnicos avaliados no procedimento licitatório 
(“TECNICOS AVALIADOS”) ... ”. 

 

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2018, 

 

TARCISIO TOMAZONI 

Diretor-Presidente da CDRJ 


