
ON

De: DIs Assessoria <contato.disaceO gmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 20 de julho de 2020 17:50

Para: -
" licitacaoQOnovohorizonte.sp.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020

Com base ao item ao Edital Pregão Presencial nº 059/2020, solicito os seguintes

esclarecimentos:

Primeiro Esclarecimento: Entendemos que as atividades contidas no escopo serão

executadas conforme demanda da contratante, sendo as quantidades informadas, total

de 325/cálculos para período de 12 meses, é uma estimativa que pode divergir da

quantidade que será efetivamente demandada. No entanto, gostaríamos de confirmar se

existe algum cronograma que seja semanal/mensal, ainda que inicial, paraa execução

das atividades, considerando a quantidade para cada item do escopo previsto?

Segundo Esclarecimento: Entendemos que no escopo do trabalho/termo de referência

(anexo-i) não contempla a assessoria em audiências judiciais / administrativas. Favor

Confirmar?

Terceiro Esclarecimento: Entendemos que a PMNH por intermédio do seu departamento

jurídico (ou assessor externo contratado) preparará um memorial descritivo. indicando o

dispositivo sentencial, bem como apresentará a interpretação da sentença para que à

contratante possa elaborar os cálculos. Portanto, caberá à PMNH/ Depto. Jurídico indicar

os parâmetros, alcance e horizonte de cálculo para liquidação das sentenças. Está correto

nosso entendimento? Por favor, confirmar?

Quarto Esclarecimento: Entendemos que eventuais reuniões ocorrerão na sede da

contratante e que não são esperadas reuniões fora do município de Novo Horizonte? Por

favor confirmar?



jreaisio ironia

Festa
Quinto Esclarecimento: No caso dos serviços relacionados ao edital, o contratado fara

acesso aos Autos Judiciais e Demais Processos Administrativos de qual forma Eletrônica,

Física, ou meio de digitalização das principais peças dos Autos pela contratante? As peças

dos autos ora disponibilizados de forma eletrônica serão enviadas por e-mail para

confecção dos serviços? Por favor confirmar? Sendo forma física, como fará acesso as

peças? Poderá a PMNH disponibilizar assessor técnico para digitalização dos Autos?

Sexto Esclarecimento: Após o recebimento da demanda de serviço, pela Contratada o

prazo para envio do envio dos serviços (cálculo / parecer técnico) para Contratante será de

quantos dias ?. Dependendo a complexidade do caso em análise, esse prazo poderá ser

ajustados pela parte com a devida justificativa?Por favor, confirmar!

Sétimo Esclarecimento: No dia da sessão Pública, poderá a comissão de licitações

autenticar cópias documentos mediante apresentação da via original, da empresa

e slem b3 elo Conterlicitant:

Oitavo Esclarecimento: Os documentos de habilitação/ declarações e proposta deverá

ser apresentado com reconhecimento de assinatura? itern &'3 cjo Eca ie

Diego Leite Santana
DLS Assessoria Contábil e Empresarial
Telefone: (16)3839.4643 / (16) 99172.1666
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DA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

PARA

DIRETORIA DO DEPARETAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Senhora Diretora,

Encaminhamos os presentes autos para, nos termos do subitem

10.1.3. do edital sejam esclarecidos os questionamentos de

interessados.

40.1,3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um)

dia útil, a contar do recebimento da solicitação por parte da

autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do

PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes, através do site oficial.

Novo Horizonte, 21 de julho de 2020

a ane
RITO MÁ

TOVÁN



EFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZ

CNPI N.º 45,152.139/0001-59 Emancipado em 28/10/1917

Novo Horizonte, 22 de julho de 2020...

DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PARA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Senhor Cheie da Divisão de Licitação:

Em atendimento a solicitação de fls. 78, desta Divisão de Licitações, é O

presente para esclarecer os questionamentos de fls. 76/77, e o faz nos seguintes termos:

1 — Não existe um cronograma semanal/mensal, tendo em vista que a

O

solicitação dos cálculos são feios de acordo como andamento processual, o qual não

possível prever, e consequentemente impossibilita que tanto este órgão, quanto a

procuradoria, elabore prévio cronograma de execução.

2. Sim, não contempla assessoria em audiências judiciais/administrativas,

mas não somente a elaboração dos cálculos no curso do processo.

3. Não, são encaminhadas todas as peças processuais, que possibilitem a

elaboração dos cálculos, os parâmetros para cálculos encontram-se predefinidos, de forma

clara na sentença, o qual o contador deverá tomar por base na utilização dos cálculos.

Todavia, eventuais dúvidas poderão ser dirimidas junto à Procuradoria do Município.

4. Sim, eventuais reuniões deverão ocorrer na sede da contratante.

5. Importa observar que atualmente os processos em andamento quase que

em sua totalidade são eletrônicos, que serão baixados e encaminhados via—email.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185 — centro — Novo Horizonte/SP — CEP. 14.960-000

Fone: 17 3543 9000 — e-mail: gabinete Gnovohorizonte.sp.gov.br /



EFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZON E>

CNPJ N.º 45,152.139/0901-99 Emancipado em 28/10/1917

Quanto aos vrocesces fisicos, cs sutosdeverão ser retirados na sede (quando
se tratar de processos muito extenso, com vários volumes, impossibilitando a
digitalização). Todavia, quando foram processos menores, haverá digitalização e remessa
por e-mail.

6. No quese refere a entrega de cálculos, dependerão dos prazos judiciais,
que são 5 dias para impugnação, 10 para apresentação de cálculo e 30 dias para embargos,
todavia, há a imperiosa necessidade de gue o cálculo seja entregue para que a procuradoria
possa analisar e praticar o ato processual, portanto, caberá ao procurador indicar na
solicitação do cálculo c prazo para retorno.

Deniro destes prazos, o único que permite o ajuste é a apresentação de
cálculos, antes da sentença de liquidação, gue deverá ser devidamente justificado para que
seja solicitado ao Juízo, o qual depende de deferimento.

7. De acordo com o que preceitua o item 6.3 do edital, os documentos de
habilitação (envelope nº (2) poder-;aç ser apresentados em original, por cópia simples,
cópia autenticada por cartório competente ou porservidor da Administração, ou por meio
de publicação em órgão da imprensaoficial,e inclusive expedido via internet,

8. Já respondido no item 7,

Sendo o que setempariom mento, firmo atenciosamente.

FRANCINE BARPOLOMEU
OAB/SP 364.104

Diretora de Assunto Jurídicos

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nt 185 — centro — Novo Horizonte/SP — CEP, 14,960-000
Fone: 17 3543 9000 — e-mail: gabinete Gnovohorizonte.sp.gov.br

ANcem,
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