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CONCORRÊNCIA Nº 06/2017 

ESCLARECIMENTO Nº 01 
 

Santo André, 13 de fevereiro de 2017. 

 

Processo: 23006.001002/2017-18 

 

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

com espaço localizado no Bloco L do Campus Santo André, para instalação de estabelecimento 

comercial no ramo de doces e sobremesas. 

 

QUESTIONAMENTO 

Boa tarde.  

Gostaria de esclarecer  uma dúvida referente ao pregão do dia 16/08 para uso de espaço físico  na 

universidade. 

Para participação  há alguma exigência referente a data de abertura da constituição? No caso pode ser 

empresa nova? E no ramo de Restaurantes e similares poderia participar? 

Aguardo contato.  

Desde já agradeço !! 

 

RESPOSTA 

Prezados, em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento, esclarecemos que não há 

nenhum edital de pregão para uso de espaço físico na universidade. A licitação que está aberta para 

finalidade de concessão remunerada de uso de área física refere-se ao Edital de Concorrência nº. 

06/2017, e a data de sua aberta está agendada para 19/09/2017. 

Sendo esta a licitação de seu interesse, informamos que as exigências para participação, 

habilitação e aceitação no certame são apresentadas no Edital, mais especificamente nos itens 02, 06 e 

07 e subitens, respectivamente. 

Não há nenhuma exigência quanto ao prazo de constituição e existência da empresa, 

mas esta deve comprovar, conforme documentos listados nos itens supracitados, que atende todas as 

condições para participação, habilitação e aceitação no certame. Recomendamos a leitura integral e 

detalhada do Edital que foi disponibilizado no Portal de Compras Governamentais e na página 

eletrônica da UFABC. 

Atenciosamente, 
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