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AVISO 1  
 
 

PROCESSO Nº 07/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 
 
OBJETO: Atribuição de área do Edifício EDSED VI, destinada a atividade bancária que 
contemple instalação de caixas eletrônicos e atendimento ao público, conforme especificações 
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Senhores licitantes, 

 
Informamos que o texto constante no edital e seus anexos, foi alterado para nos termos abaixo 
aduzidos: 
 

1. Onde lê-se: “PERMISSIONÁRIA”, Leia-se: “CONCESSIONÁRIA”; 
2. Onde lê-se: “PERMISSÃO”, leia-se: “CONCESSÃO”; 
3. Onde lê-se: “Permissão de Uso”, leia-se: “Concessão de Uso”; 
4. Onde lê-se: “área permitida”, leia-se: “área concedida”. 
5. Item 1.6 – Fundamento Legal 

Onde lê-se: Esta Licitação será regida pela Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.722/2001, 
4.485/2002, 8.538/2015 e 10.024/2019;  Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, Instruções Normativas da SLTI/MPOG e SEGES/MPDG e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 13.303/2016 e Lei nº 8.666/93, no que couber, Acórdãos nº 
3.301/2015 e  nº 3.026/2016 ambos TCU-Plenário, em especial, pelo Regulamento de Licitações 
e Contratos da CEAGESP (NG-008) e demais leis federais, estatuais e municipais, bem como 
legislação correlata e pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 
 
Leia-se: A CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, torna 
público que está promovendo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, regida pela Lei 
n.º 10.520/2002, Decretos nºs 3.722/2001, 4.485/2002, 8.538/2015 e 10.024/2019;  Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Instruções Normativas da 
SLTI/MPOG e SEGES/MPDG e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.987/95, 13.303/2016 e Lei nº 
8.666/93, em especial, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CEAGESP (NG-008) e 
demais disposições aplicáveis à espécie, com a finalidade de selecionar a proposta mais 
vantajosa para a  concessão de uso de área, mediante atendimento das cláusulas e condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Inaplicam-se as disposições da Lei nº 8.245/91, 
bem como a legislação concernente às locações comerciais. 
. 
 

6. Item 5.1 do Anexo I – Termo de Referência 
 
Onde lê-se: 5.1. O lance anual mínimo a ser ofertado é de R$ 5.187.600,00 (cinco milhões, 
cento e oitenta e sete mil e seiscentos reais). 
 
 
Leia-se: 5.1. O lance Global mínimo a ser ofertado é de R$ 5.187.600,00 (cinco milhões, cento 
e oitenta e sete mil e seiscentos reais). 
 

7. Item 1.2 Cláusula Primeira do Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art99
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art99
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art99
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Onde lê-se: Fazem parte integrante do presente instrumento, independentemente de 

transcrição, as condições estabelecidas no ato convocatório, a proposta comercial da 

CONTRATADA, as normas contidas na Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 3.722/2001, nº 

4.485/2002, nº 7.892/2013, nº 8.250/2014, nº 8.538/2015 e nº 10.024/2019; Lei Complementar nº 

123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Instruções Normativas da SLTI/MPOG e, 

subsidiariamente, pela Lei nº 13.303/2016 e Lei nº 8.666/93, no que couber, Acórdãos nº 

3.301/2015 e  nº 3.026/2016 ambos TCU-Plenário, em especial, pelo Regulamento de Licitações 

e Contratos da CEAGESP (NG-008) e demais leis federais, estatuais e municipais, bem como 

legislação correlata e pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 

 

Leia-se: Fazem parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, as 

condições estabelecidas no ato convocatório, a proposta comercial da CONTRATADA, as 

normas contidas na Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.722/2001, 4.485/2002, 8.538/2015 e 

10.024/2019;  Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, 

Instruções Normativas da SLTI/MPOG e SEGES/MPDG e, subsidiariamente, pelas Leis nº 

8.987/95, 13.303/2016 e Lei nº 8.666/93, em especial, pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos da CEAGESP (NG-008) e demais disposições aplicáveis à espécie, com a finalidade 

de selecionar a proposta mais vantajosa para a  concessão de uso de área, mediante 

atendimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.. 

 

 

SP, 01/03/2021. 

 
 
 
Maria Valdirene R.S. Carlos 
Pregoeira 
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