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CONCORRÊNCIA Nº 03/2017 

ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Santo André, 07 de março de 2017. 

 

 

Processo: 23006.001231/2016-51  

 

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

UFABC, para instalação de Agência Bancária ou Posto de Atendimento Bancário e Terminal(is) 

de Caixa(s) Eletrônico(s).  

 

 

QUESTIONAMENTO 

À 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 

OBJETO: “Área física localizada no piso térreo do Bloco L do Campus Santo André 

da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, situado na Avenida dos 

Estados, 5001 – Bairro Santa Terezinha – Santo André – SP, com área útil total de 53,4 m² 

(cinquenta e três metros quadrados e quatro décimos de metros quadrados)para a área de 

concessão de Agência Bancária ou Posto de Atendimento Bancário...” 

OBJETO: “Área física localizada no Campus de São Bernardo do Campo da FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, situado respectivamente, na Alameda da 

Universidade, s/nº - Bairro Jardim Antares – São Bernardo do Campo – SP, com área útil total 

de 3,0 m² (três metros quadrados) para a área de concessão de instalação de Terminal(is) de 

Caixa(s) Eletrônico(s)...” 

 O XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXX, XXX, 

XXXXXXXXX, XXXXXXX/XX, CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX, por seus representantes 

subscritores da presente, com o fito exclusivo de avaliar o certame em tela, bem como baseado 

nos princípios basilares regentes da matéria e ainda no princípio da segurança jurídica, solicita o 

que segue: 

1)      O banco participante do certame poderá participar ofertando proposta apenas para um dos 

espaços licitados? 

  

RESPOSTA 
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Prezados, em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento ao Edital de 

Concorrência nº. 03/2017, informamos que o objeto da presente licitação, apresentado no item 

1.1 do Edital e do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, a presente licitação possui como 

objeto “...a CONCESSÃO remunerada de uso de área física da FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC para instalação de Agência Bancária ou 

Posto de Atendimento Bancário e Terminal(is) de Caixa(s) Eletrônico(s), em área total de 56,40 

(cinquenta e seis metros quadrados e quatro décimos de metros quadrados)”. 

No item 4 e subitens do Termo de Referência, temos a especificação e a indicação 

do local da concessão, sendo: 

4.1. A CONCESSÃO de uso de espaço público é composta por: 

4.1.1. Área física localizada no piso térreo do Bloco L do Campus Santo André da 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, situado na Avenida 

dos Estados, 5001 – Bairro Santa Terezinha – Santo André – SP, com área útil total de 

53,4 m² (cinquenta e três metros quadrados e quatro décimos de metros 

quadrados) para a área de concessão de Agência Bancária ou Posto de Atendimento 

Bancário, conforme Anexo I - B. 

4.1.2. Área física localizada no Campus de São Bernardo do Campo da FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, situado respectivamente, na 

Alameda da Universidade, s/nº - Bairro Jardim Antares – São Bernardo do Campo – SP, 

com área útil total de 3,0 m² (três metros quadrados) para a área de concessão de 

instalação de Terminal(is) de Caixa(s) Eletrônico(s). 

Assim, considerando que temos apenas um item na presente licitação, qual seja, 

concessão remunerada de uso de área física da UFABC para instalação de Agência Bancária ou 

Posto de Atendimento Bancário e Terminal(is) de Caixa(s) Eletrônico(s), em área total de 56,40 

(cinquenta e seis metros quadrados e quatro décimos de metros quadrados), reforçamos que 

a empresa deverá apresentar sua proposta de forma a contemplar a área total de 56,40m², 

destacando os valores ofertados para a área útil total de 53,4 m² (cinquenta e três metros 

quadrados e quatro décimos de metros quadrados) em Santo André para a área de concessão 

de Agência Bancária ou Posto de Atendimento Bancário, e área útil total de 3,0 m² (três metros 

quadrados) em São Bernardo do Campo para a área de concessão de instalação de 

Terminal(is) de Caixa(s) Eletrônico(s). 

Atenciosamente, 
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