ESCLARECIMENTO 7 - Credenciamento n. 1/2020

Prezado,
Seguem abaixo os esclarecimentos solicitados em vosso e-mail nos Itens 1 e 2:
1)Resposta: A apresentação do título deverá contemplar a especialização em Direito do
Trabalho, alínea “a” do Item 5.4.1 do projeto Básico anexo do Edital.
2) Resposta: O objeto constante do Item 1 do Projeto Básico, versa sobre a contratação de
sociedade de advogados para prestação de serviços especializados no contencioso trabalhista.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020.
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
CREMERJ
______________________________________________________________________________
Assunto: RES: Esclarecimento Edital de Credenciamento 001/2020
De: XXXXXXXX
Para: "Licitações" <licitacoes@crm-rj.gov.br>
Data: 17-08-2020 10:09
Prezados, bom dia!
Tendo em vista a republicação do edital, segue novamente nosso pedido de
esclarecimento:
5.4.1 Declaração formal, conforme Anexo IV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE
EQUIPE TÉCNICA, para cumprimento do item 5.4 deste Projeto Básico, que
disponibilizará em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante a Ordem dos Advogados do Brasil, o(s) qual(is) se
responsabilizará(ão) pela execução dos trabalhos. A equipe deverá ser formada, no
mínimo, pelos profissionais acima mencionados, que efetivamente atuarão nos serviços,
acompanhadas dos respectivos currículos, devendo ser observado o abaixo exposto:
a) Ter título de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, mestrado,
doutorado ou pós-doutorado na área jurídica trabalhista:
i. Advocacia patronal trabalhista contenciosa para a administração pública direta ou
indireta ou para empresas privadas;
ii. Assessoramento em matéria trabalhista para pessoas jurídicas de direito público e de
direito privado;
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iii. Condução e assessoramento patronal em negociações coletivas de trabalho e/ou
defesa em dissídios coletivos.
1) Precisamos apresentar títulos que estejam contempladas essas temáticas de forma
explicita no diploma? Isto não é possível, haja vista a especificidade indicada.
2) Toda a equipe técnica precisa ter essa titulação ou, no mínimo, um?

Sede: Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – CEP: 22.250-145 – Tel.: (21) 3184-7050
Homepage: www.cremerj.org.br

