
 

 

 RESPOSTA AO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 190/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: n° 007/22 

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: MARCELO TOSTES SOCIEDADE E ADVOGADOS 
 
 

O Presidente da Comissão do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, tempestivamente 

responde à solicitação de esclarecimentos sobre o Edital do Processo em epígrafe, apresentada pela licitante 

Marcelo Tostes Sociedade e Advogados , CNPJ :  15.727.461.0001/38 com as seguintes razões de fato e de 

direito: A Prefeitura Municipal de Nova Lima publicou edital de licitação, na modalidade Concorrência 

Pública, cujo objeto é a contratação dos serviços de advocacia para fins de representação judicial e 

extrajudicial do Município de Nova Lima nos autos judiciais e administrativos afetos a relação de emprego 

e trabalho mantida junto aos servidores concursados, comissionados, contratados ou precários e 

terceirizados, nos processos em que a municipalidade figure como autora, ré ou terceira interessada, 

ainda que com competência declinado para outros juízos cíveis. Constitui ainda objeto do serviço à 

emissão de parecer em processos administrativos relativos à “administração de pessoal”, classe 

processual interna da Administração Pública Municipal relativa a pedidos formulados pelos servidores, 

notadamente sobre o seu contrato de trabalho. 

A licitante, apresentou pedido de esclarecimentos ao edital, aos quais passamos a 
responder, em conformidade ao posicionamento apresentado pelo Sr. Arthur de Araújo Souza e 
Soares - Procurador Geral do Município. 

 

PERGUNTA: 
 

 
Prezados, boa tarde. 
  
Gostaria de que fosse respondido o seguinte esclarecimento sobre a licitação nº 0190/2022 – concorrência 
pública nº 007/2022: 

1. Quantas pessoas devem fazer parte da equipe técnica que atuará no contrato? Ou não foi 
estipulado um número mínimo e máximo? Pergunto isso para fins de atuação nos processos, bem 
como para contabilização dos pontos da proposta técnica. 

  
 
 
 
Atenciosamente, 
Rafael Campos Ribeiro de Barros 
rafael.barros@mtostes.com.br 

Rua Sergipe, n° 1167, 06° andar – Funcionários 
Belo Horizonte, MG 
www.mtostes.com.br 
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RESPOSTA: 
 

O termo de referência não prevê equipe mínima ou máxima de componentes do 

escritório. O tamanho da equipe para a condução do volume de processos é inerente a 

execução do contrato. Sobre a pontuação da proposta técnica, esta deve se dar de 

acordo com o item 6.1.3, limitada pelo máximo de pontos descrito na tabela do item 

6.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Júlio César de Souza 

                                              Presidente CPL 


