
  

FACULDADE DE DIREITO DE:SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

Sao Bernardo do Campo, 4 de julho de 2019. 

Prezados Senhores, 

Ref.: Pregao Presencial n° 6/2019. Objeto: contratagaéo de empresa especializada na prestacao 

de servicos de alimentacao para fornecimento, sob demanda, de lanches — formato “pao 

francés com recheio de manteiga”, destinados aos servidores e colaboradores da Faculdade de 

Direito de Sao Bernardo do Campo, conforme as especificagées. e condigées deste Edital e 

‘seus Anexos, em BSPSeiel o Anexo | — Termo de Referéncia. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento, formulado por e-mail, pela empresa 

ROMABEL ALIMENTOS EIRELI (nome fantasia: VIA SAPORE SANDUICHE E KIT 

LANCHE), inscrita no CNPJ sob 0 n° 10.533.764/0001-04. 

Questionamento: 

Emissao de NF 

v Referente a NF-a mesma devera ser de prestacdo de servicos ou podera ser de vendas? 

v ANF so podera ser emitida apds a emissdo da TRD que ocorrera mensalmente, porém 

caso tenhamos que emitir uma NF de servico, como sera entrega as mercadorias, uma vez 

que nao existe NF de simples remessa para NF de servico. 

RESPOSTA: 

1. Esclarecemos que a Faculdade de Direito de Sdo Bernardo do Campo podera aceitar, tanto: a nota 

fiscal de servicos como a de venda de produto. 

2. O seu Anexo III (modelo do contrato) do Edital em exame, na sua Clausula Terceira, § 12, esclarece: 

“Os pagamentos somente serdo efetuados apds o recebimento definitivo do objeto prestado no 

més, estando condicionados: ...".. Ademais, o item 12.1.2 do referido Edital contempla o 

recebimento definitivo e, esclarece: “Definitivamente: mediante a emissGo mensal de Termo de 

Recebimento Definitivo (Anexo IX), quando, apés a verificagao do objeto prestado, observado o 

prazo previsto no subitem 12.1.1.1, constatar-se que estd@o em consondncia com as especificacdes 

exigidas neste Edital e no Contrato, e, na hipotese prevista no subitem 12.1.1. 2, forem sanadas 

todas as irregularidades, falhas ou defeitos contantes do Termo Gicunshinciode: de Recebimento 

Provis6rio (Anexo VIII)”. Donde se conclui, portanto, que o pagamento sera mensal, computadas 

todas as Notas FiScdis, efitidas no periodo e com a atestacdo da Seco de Administracao da 

Faculdade.     | ; 4 
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