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CONCORRÊNCIA Nº 02/2017 

 

ESCLARECIMENTO Nº 02 

 

Santo André, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

Processo: 23006.001229/2016-82  

 

Trata-se o presente processo da concessão remunerada de uso de área física da 

UFABC, para exploração de atividades de papelaria nas dependências da Fundação 

Universidade Federal do ABC - UFABC. 

 

QUESTIONAMENTO 

Ref:CONC.OO2/2017 - PROCESSO 230060012292016-82 

"..exploração comercial de serviços de papelaria, livraria, reprografia e atividades afins..." 

Prezados integrantes da CEL. 

 Estive hoje no campus da UFABC para VISTORIA TÉCNICA quando fui 

acompanhado pelo jovem Pascoal José Finardi. 

 Vistoriei o imóvel e as instalações do Bloco L, do Campus Santo André, local da 

instalação da Papelaria, Livraria e reprografia e pairou o seguinte questionamento para o qual 

solicito esclarecimento,conforme reza o item 3.5 do Edital: "Pedidos de esclarecimentos 

poderão ser encaminhados ao e-mail cel@ufabc.edu.br,..." 

QUESTIONAMENTO 

 Como os prédios que compõem referido bloco ainda encontram-se em fase de 

acabamento, gostariamos de saber quando estes serão ocupados totalmente por alunos; 

Respeitosamente. 

 

RESPOSTA 

Prezados,  

Em atenção ao segundo pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico 

nº. 02/2017, informamos que encaminhamos o questionamento à área técnica demandante, que 

esclareceu que a previsão para ocupação do Bloco L é ao longo do exercício de 2017.  
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Contudo, esclarece que o Bloco L trata de edificação em que o foco principal são 

as instalações de Laboratórios e que o objetivo da concessão do espaço, objeto da licitação, será 

atender toda a comunidade acadêmica. 

   Atenciosamente, 
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