
 
 

ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO  N.º  01/2018 – DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para operacionalização de exibição e 

exploração comercial do CineCarioca Nova Brasília, localizado na Rua Projetada, s/nº, Nova 

Brasília, Complexo do Alemão, Rio de Janeiro/RJ. 

A DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no 

Edital de Licitação nº 01/2018, assim como se segue: 

 

1)NO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 01/2018, ONDE SE LÊ: 

“7.3 Para fins de credenciamento, os Licitantes deverão entregar à Comissão Permanente de 

Licitação a documentação a seguir: 

I. Declaração para Participação em Licitação, conforme modelo A constante do Anexo VII 

(Modelos de Declaração) deste Edital; 

II. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, conforme modelo 

B constante do Anexo VII (Modelos de Declaração) deste Edital;(...)” 

LEIA-SE: 

“7.3 Para fins de credenciamento, os Licitantes deverão entregar à Comissão Permanente de 

Licitação a documentação a seguir: 

I. Carta de Credenciamento, conforme Anexo III deste Edital; 

II. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, conforme Anexo 

XV deste Edital;(...) 

2) EXCLUIR  ITEM 7.3, V; 

3) NO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 01/2018, ONDE SE LÊ: 

“9.2.1. São necessários os seguintes documentos: 

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I. Decreto de autorização de funcionamento no Brasil, quando se tratar de sociedade 

estrangeira em funcionamento no País; 

II. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, 

quando a atividade a ser desempenhada pela sociedade assim o exigir; 

III. Instrumento Particular de Mandato (Procuração) com firma reconhecida em cartório, ou 

Instrumento Público de Mandato, outorgando expressamente poderes para se manifestar pelo 

Licitante, dar declarações, receber intimação, interpor e renunciar recurso, assim como 



 
praticar todos os demais atos pertinentes à licitação, nos casos em que o Licitante for 

representado por Procurador. 

IV. no caso de: 

a) sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada: Ato Constitutivo 

em vigor, devidamente registrado no registro competente, com sua(s) respectiva(s) 

alteração(ões), ou a sua última consolidação, acompanhado do documento comprobatório de 

seus administradores devidamente registrado; 

b) sociedade simples: Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado no registro 

competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação, bem como 

documento que comprove a indicação de seus administradores;  

c) empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

d) microempreendedor individual: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

e) microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como a declaração do Anexo (XV); 

f) Declaração formal de que atende às disposições do artigo 2º do Decreto Municipal nº 

19.381/01, na forma do Anexo II;” 

LEIA-SE:  

“9.2.1. São necessários os seguintes documentos: 

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I. Decreto de autorização de funcionamento no Brasil, quando se tratar de sociedade 

estrangeira em funcionamento no País; 

II. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, 

quando a atividade a ser desempenhada pela sociedade assim o exigir; 

III. Instrumento Particular de Mandato (Procuração) com firma reconhecida em cartório, ou 

Instrumento Público de Mandato, outorgando expressamente poderes para se manifestar pelo 

Licitante, dar declarações, receber intimação, interpor e renunciar recurso, assim como 

praticar todos os demais atos pertinentes à licitação, nos casos em que o Licitante for 

representado por Procurador. 

IV. no caso de: 

a) sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada: Ato Constitutivo 

em vigor, devidamente registrado no registro competente, com sua(s) respectiva(s) 



 
alteração(ões), ou a sua última consolidação, acompanhado do documento comprobatório de 

seus administradores devidamente registrado; 

b) sociedade simples: Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado no registro 

competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação, bem como 

documento que comprove a indicação de seus administradores;  

c) empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

d) microempreendedor individual: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

e) microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como a declaração do Anexo (XV); 

f) Declaração formal de que atende às disposições do artigo 2º do Decreto Municipal nº 

19.381/01, na forma do Anexo II; 

g) a Declaração mencionada no item 6.9, Declaração de que não atende aos impedimentos 

legais do art. 48 do Decreto Municipal n.º 44.698/18 (Anexo XIII).” 

4)NO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 01/2018, ONDE SE LÊ: 

12.1 Homologada a licitação, a RIOFILME convocará o vencedor do certame por e-mail 

ou carta para, em até 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, cuja minuta encontra-se 

no Anexo XIII (Minuta de Contrato) deste Edital, sob pena de perder o direito à 

contratação. 

LEIA-SE: 

12.1 Homologada a licitação, a RIOFILME convocará o vencedor do certame por e-mail 

ou carta para, em até 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, cuja minuta encontra-se 

no Anexo VIII (Minuta de Contrato) deste Edital, sob pena de perder o direito à 

contratação. 

 

5) NO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 01/2018, ONDE SE LÊ: “COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO”, LEIA-SE: “COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO” 

 

Tendo em vista que as alterações acima não afetarão na formulação das propostas por parte 

dos licitantes, fica mantida a data para realização do certame, qual seja 12.11.2018, às 10 

horas, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento 



 
convocatório, nos termos do art. 49, §1.º do Decreto Municipal n.º44.698/2018 c/c art. 39, 

parágrafo único da Lei 13.303/2018. 

 

                                    Rio de Janeiro, 06/11/2018. 

 

                                                 

                                                    Presidente da CPL 


