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DESPACHO DE ESCLARECIMENTO DO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/18 

PROCESSO N.º 040.125/2018 

 

 A Comissão Permanente de Licitações comunica esclarecimentos ao edital do 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/18 - PROCESSO N.º 040.125/2018, cujo objeto é 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (PESSOA JURÍDICA) PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CÁLCULOS JUDICIAIS TRABALHISTAS, 

PREVIDENCIÁRIOS E CÍVEIS (cálculos periciais). 

 Após alguns questionamentos, a Comissão Permanente de Licitações vem 

esclarecer as empresas interessadas em participar do certame o que segue:  

 

1 - Ressalta-se que o referido pregão é presencial, dessa forma, a empresa que não 
tiver representante presente não ofertará lances e não utilizará das prerrogativas 
atinentes às microempresas. 
 

 2 - A  entrega dos serviços  poderá ser encaminhada via eletrônica assinada 
digitalmente, no prazo estipulado atendendo as necessidades da Prefeitura. 
 
3 - Na hipótese do cálculo estar favorável à Contratante é necessária a elaboração e 
entrega de cálculo/parecer, até mesmo para confrontar os cálculos e comprovar que 
foram efetivamente, realizados. 
 

4 - O cálculo possui um valor fixo, independente das horas exigidas para sua 

realização. 

 
5 - Na hipótese de o mesmo processo ser encaminhado para análise diversas vezes 
(Embargos, Contra Minuta, Agravo, etc), cada acionamento será considerado somente 
como 1 (um) cálculo/ serviço. 
 
6 - Na hipótese de ações coletivas ou plúrimas, o cálculo é por processo e não pelo 
número de reclamantes. As ações plúrimas são excepcionais na prática. 
 

7 - Há processos físicos e eletrônicos, sendo que os processos eletrônicos poderão 
ser enviados via e-mail ao Contratado. 
 

8 - Com relação a equipe técnica, as comprovações poderão ser feitas por meio de 
provas e títulos dos profissionais. 
 
9 - Com relação a comprovação da estrutura material e física da empresa, poderá ser 
feita uma declaração detalhada constando os equipamentos, pessoal de apoio, 
infraestrutura instalada, entre outras informações pertinentes. Ressalta-se que o 
licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente.  
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 Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital, bem 

como a data do certame.  

 
 

 

Franca, 11 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Fernanda Cristina Zuviollo 
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeira      
 
 
 
 
_____________________________________ 
Sérgio Luiz Romero Gerbasi 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 _____________________________________ 
Raquel Cristina de Araújo Viscondi 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 


