
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 
Processo: 1989/2019 – Pregão Privado 022/2019 
Objeto: Prestação de Serviços Advocatícios para defesa dos interesses da Fundação Zerbini em processos 
judiciais e administrativos no âmbito Cível, Trabalhista, Tributário e Direito Público. 
 
 
Empresa: Rocha, Calderon e Advogados Associados.  
 
Prezados bom dia! 
  

A sociedade Rocha, Calderon e Advogados Associados interessada no Pregão Privado n.º 022/2019 

da Fundação Zerbini cujo objeto é a Contratação de Escritório de Advocacia para defesa dos interesses da 

Fundação Zerbini em processos judiciais e administrativos no âmbito Cível, Trabalhista, Tributário e Direito 

Público em trâmite nas Comarcas das unidades Federativas da República Federativa do Brasil, para melhor 

avaliação de interesse e elaboração de sua proposta comercial, vem pela presente solicitar os seguintes 

esclarecimentos:  

  
Em relação aos processos atualmente existentes (318): 
  
a)     Quantos se enquadram no critério de “valor em risco” (acima de 2 milhões)? 
b)     Quais desses processos são físicos e são eletrônico (quantidade e locais)? 
c)     Quais as fases dos processos (Conhecimento, Execução, Recurso)? 
d)     Em relação aos processos trabalhistas quantos são de empregados diretos e quanto são de 
terceirizados? 
  
Salientamos que os esclarecimentos acima são de suma importância para elaboração de uma proposta mais 
justa e adequada tanto para contratante quanto para a contratada. 
  
Agradecemos desde já a atenção  
 
Camila Foltran 
 
 
-----------------------------------------------------------  
 
 
Resposta:  
 
Bom dia! 
 

No tocante aos questionamentos apresentados pelo Escritório Rocha, Calderon Advogados 

Associados, temos a expor o seguinte: 

 

"Em relação aos processos atualmente existentes (318): 



 

 

 
a)      Quantos se enquadram no critério de “valor em risco” (acima de 2 milhões)? 
Assessoria Jurídica - Atualmente temos 12 Processos acima do valor de R$ 2 milhões de reais, sendo 9 
Tributários e 3 Cíveis, sendo relevante reiterar as disposições dos itens 5.1. a  5.2 . do Memorial Descritivo. 
Ressaltamos que tal levantamento refere-se até julho de 2019, podendo sofrer variação até o momento da 
contratação. 
  
b)      Quais desses processos são físicos e são eletrônico (quantidade e locais)?  
Assessoria Jurídica - Esclarecemos que os processos são públicos e tal informação pode ser obtida 
diretamente nos tribunais em que tais processos tramitam.  
  
c)       Quais as fases dos processos (Conhecimento, Execução, Recurso)?  
Assessoria Jurídica - Atualmente temos 116 Processos em fase de Conhecimento (Sendo 71 Cíveis, 28 
Trabalhistas e 17 Tributários), 118 Processos em fase Recursal (Sendo 21 Cíveis, 76 Trabalhistas e 30 
Tributários), e 84 Processos em fase de Execução (Sendo 54 Cíveis e 30 Trabalhistas). Ressaltamos que tal 
levantamento refere-se até julho de 2019, podendo sofrer variação até o momento da contratação.  
  
d)      Em relação aos processos trabalhistas quantos são de empregados diretos e quanto são de 
terceirizados?  
Assessoria Jurídica - De acordo com os registros internos disponíveis temos apurado que  cerca de 10% 
dos processos Trabalhistas da Fundação Zerbini são de Terceirizados.  Ressaltamos que tal levantamento 
refere-se até julho de 2019, podendo sofrer variação até o momento da contratação. 
  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Comissão de Compras  
 
 


