
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

São Bernardo do Campo, 12 de julho de 2019. 

  

Prezados Senhores, 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 7/2019. Objeto: permissão de uso para exploração comercial 

de área destinada à cantina na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 

conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência, integrante do Edital. 

 

Consoante os textos editalícios apregoados a seguir, retirados do Edital de Pregão 

Presencial nº 7/2019, temos a esclarecer:  

 

“...4.2.2.6. Preço público mensal em moeda corrente, obrigatoriamente de 

R$ 3.010,32 (três mil e dez reais e trinta e dois centavos), a ser recolhido 

pela permissão de uso para exploração comercial de área destinada à 

cantina na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; (Fls. 4 do 

Edital de Pregão Presencial nº 7/2019) 

9. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA 

9.1. Até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para a assinatura 

do Termo de Recebimento e Responsabilidade, a licitante vencedora 

prestará garantia no valor total de R$ 1.806,19 (mil e oitocentos e seis reais 

e dezenove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

preço público mensal, qual seja, R$ 3.010,32 (três mil e dez reais e 

trinta e dois centavos), multiplicado pelo número de meses da permissão 

de uso, isto é, 12 (doze) meses, podendo optar por uma das modalidades 

previstas no artigo 56, incisos I a III, da Lei Federal nº 8.666/1993, cuja 

validade deverá abranger todo o período de vigência da permissão de uso. 

(Fls. 16 do Edital de Pregão Presencial nº 7/2019) 

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 

Preço público mensal em moeda corrente, obrigatoriamente de R$ 

3.010,32 (três mil e dez reais e trinta e dois centavos), a ser recolhido 

aos cofres da Faculdade até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês de 

competência, pela permissão de uso para exploração comercial de área 

destinada à cantina na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

(Fls. 57 do Edital de Pregão Presencial nº 7/2019) 

. 

ONDE SE LÊ:  

“ANEXO III 

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE 

...Preço público de 3.464,65 (três mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta 
e cinco centavos)...” 
 

LEIA-SE: 



 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

“... 

ANEXO III 

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE 

 

“...Preço público de R$ 3.010,32 (três mil e dez reais e trinta e dois 
centavos)...” 
 

 
 
 
 

Michelle Heleno Araújo de Mello 
Pregoeira 

 

 

 

 

Caroline Rubio da Silva 

Pregoeira 


