
 
 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTOS (NELSON WILIANS & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS ) 
 
 

  Em atendimento às solicitações de esclarecimentos apresentados pela 

provável Licitante/Proponente NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

sobre alguns itens e subitens do Edital da CONCORRÊNCIA N° 005/2016, cujo objeto é 

contratação de “Sociedade de Advogados para a prestação de serviços técnicos 

profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa 

externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, 

Processo do Trabalho, Previdenciário e Tributário, no âmbito da Justiça do Trabalho” 

– Processo Administrativo n° 12.186/2015, constante do e-mail datado de 18/06/2018, a 

Comissão Especial de Licitação tem a esclarecer: 

 

DO SUBITEM 4.4.11 DO EDITAL: DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
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.” 

 

Pergunta: O número mínimo de advogados integrantes da equipe técnica deverá ser de 

16 (dezesseis) advogados (mínimo de 10 advogados + 6 advogados) com 

inscrição/atuação no Rio de Janeiro OU do grupo mínimo de 10 advogados 6 (seis) 

deles deverão ter inscrição/atuação no Rio de Janeiro? 

  

Resposta: A Equipe Técnica será de no mínimo 10 advogados apresentados como membro 

da Equipe Técnica, dos quais 6 (seis) deverão ser destacados como os advogados que 

funcionarão diretamente na prestação dos serviços (subitem 5.3.1 do Edital) e que serão 

avaliados em todos os quesitos citados no subitem 5.3.3 do Edital.) (Vide ERRATA). É de 

se depreender pela dicção do subitem em destaque, que os 6 (seis) advogados destacados 

deverão ter suas inscrições na OAB/RJ, pois sem as quais não poderão atuar nos processos 

objeto da licitação.  

 

Pergunta: Será assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no 

SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada na própria sessão? 

 



 
 

 
Resposta: Sim. O Subitem 4.6.1 do Edital informa que é optativo a utilização do Sistema 

SICAF em conformidade com o subitem 4.6, devendo os Licitantes que optarem pelo 

sistema SICAF inserir a declaração do Anexo VII no envelope n° 1. Em caso contrário 

deverá anexar no envelope n° 1, todos os documentos exigidos no Edital para a fase de 

Habilitação para análise e julgamento a ser realizado pela CEL. 

  

Atenciosamente, 

MARLI BARROS DE AMORIM 

Presidente da CEL 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                         


