
                                                                                  

                                                                       
  

 
PROC.: E-07/100.058/2017 
DT. INÍCIO: 10/03/2017 
FOLHA:  
RUBRICA: 

 

                                                                                                     

1 

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.  
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br 

Esclarecimentos 04 
 

 
 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018 
 

  
Ref.: Licitação por Concorrência Nacional – CN 201/2018 para "CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) 
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, PARA PATROCÍNIO, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PRO CESSOS 
JUDICIAIS DE NATUREZA CÍVEL EM TRÂMITE NAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA, VARAS CÍVEIS, 
VARAS EMPRESARIAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL, BEM COMO AS DA JUSTIÇA F EDERAL QUE TEM 
A CEDAE COMO PARTE.”  

 
 
Comunicamos as respostas aos esclarecimentos efetuados por interessados na licitação em epígrafe, 
baseadas nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da CEDAE: 
 
Pergunta 01: O edital traz como objeto da referida licitação a contratação de 02 (dois) escritórios de 
advocacia e que distribuição dos processos se dará na proporção de 50% para cada escritório. 

Todavia, no modelo da proposta de preços consta o volume total de processos (acervo de 22.000 
processos). Sendo assim, gentileza esclarecer se a proposta de preço deverá ser formulada com 
 base nos 11.000 (50% para cada escritório) ou nos 22.000 processos. 

Tal informação mostra-se relevante uma vez que, havendo a contratação de 02(dois) escritórios,  o 
valor informado na proposta de preços não será o mesmo a ser pago à título de contratação. 

  
Resposta 01:  O acervo de 22.000 (vinte e dois mil) processos será repartido entre os dois licitantes 
vencedores, conforme se extrai do Termo de Referência da licitação. Assim, a proposta de preço, na 
forma do item 14.5 do edital de licitação, deverá conter o preço unitário proposto por processo 
patrocinado e o valor total, devendo o referido valor ser formulado com base em 11.000 (onde mil) 
processos do acervo existente, ou seja, 50% para cada escritório. Da mesma forma, deverá ser 
considerado 50% para cada escritório da distribuição de 280 (duzentos e oitenta) novos feitos mensais 
em face desta CEDAE, após a homologação e adjudicação ao vencedor. 
 
Para melhor entendimento será elaborada Errata a ser divulgada oportunamente a todos os 
interessados. 
 
 
 

Atenciosamente, 

 

 
Ronildo Reis 
Presidente da Comissão de Licitações 
de Serviços de Não Engenharia. 


