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CONCORRÊNCIA Nº 07/2017 

ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Santo André, 28 de novembro de 2017. 

 

Processo: 23006.001872/2017-97 

 

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

com espaço localizado no Bloco Alpha I do Campus São Bernardo do Campo, situado na Alameda da 

Universidade (UFABC), Bairro Anchieta, CEP 09606-045, São Bernardo do Campo, com área útil 

total de 6,02 m² para a área de concessão, para implantação de estabelecimento para exploração de 

atividades de serviços de reprografia, comercialização de itens/materiais de papelaria e atividades 

afins. 

 

QUESTIONAMENTO 

Boa tarde, tudo bem? 

 

Hoje mais cedo conversei com o xxxxxxxx por telefone sobre o agendamento de um horário para fazer 

a vistoria do espaço amanhã as xxxxxxx no Bloco Alpha I do Campus São Bernardo do Campo, 

situado na Alameda da Universidade (UFABC), Bairro Anchieta, CEP 09606-045. 

 

Meu nome é xxxxxxxxxx e eu pretendo ir com a minha irmã xxxxxxxxxxx, não sei se é possível ir 

duas pessoas. Se puder aguardo um retorno. E entendo também se não for mais possível ir amanhã dia 

xxxxxxxx, pode ser dia xxxxxxxxxxx no horário da manhã? 

 

Estamos com uma dúvida quanto a existência de uma outra papelaria, situada no mesmo prédio. Irão 

ficar duas papelarias ou a existente irá sair? 

 

Aguardo uma resposta, e desde já, muito obrigada. 

 

RESPOSTA 

Prezados, em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento, a área técnica demandante (Prefeitura 

Universitária), informa que:  

Concernente à vistoria, informamos que não temos nenhuma óbice de que a mesma seja realizada por 

2 (duas) pessoas, desde que estas sejam da mesma empresa, conforme disposto nos tópicos 13.2 e 13.3 

do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação. Por conseguinte, propomos o agendamento 

para a data de 28/11/2017 às 15 horas. 

Quanto à dúvida sobre a existência de outra papelaria na mesma edificação, informamos que a 

disponibilidade e a quantidade de serviços a serem ofertados no âmbito desta Instituição são Atos 
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Discricionários da Administração, podendo haver tantos quantos estabelecimentos a Administração 

entender necessários para atender a demanda da comunidade acadêmica. 

  

 Atenciosamente, 
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