
FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA – 
FSADU PREGÃO ELETRONICO/FSADU n.º 005/2022

ESCLARECIMENTO     02  
REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 005/2022 Processo Administrativo nº
0291.810818.0001, cujo objeto é a aquisição e implantação de laboratórios técnicos didáticos de ensino 
profissionalizantes destinados ao IEMA PLENO do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, visando desenvolver  
atividades de ensino técnico e tecnológico garantindo um significativo avanço nas competências identificadas no 
IEMA, bem como despertar em alunos do ensino fundamental e do médio/técnico a vocação de novos talentos,  
como tem ocorrido nas unidades já contempladas em parcerias anteriores que desempenham atividades de 
pesquisa, premiações e alta absorção no mercado de trabalho, por meio do Termo de Doação firmado com VALE  
S/A, o Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, tendo como 
interveniente a Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU, cujo instrumento 
encontra-se cadastrado no Sistema SAGI/FSADU sob o número 1306, para execução do PROJETO VALE 
PROFISSIONALIZANTE IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PROFISSIONALIZANTES EM UNIDADES DE 
ENSINO DO IEMA.

Considerando o pedido tempestivo de esclarecimentos, enviado via e-mail licitação@fsadu.org.br na Sexta-feira, 25 
de novembro de 2022 15:00:17, o pregoeiro do certame apresenta a resposta ao pedido, conforme segue:

RESPOSTA     DA     COORDENAÇÃO     DE     PROJETOS     ESPECIAS/FSADU  

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa, a Coordenação de Projetos Especiais manifesta- se nos  
seguintes termos:

Após análise do questionamento apresentado pela empresa interessada em participar do certame, manifestamo-nos seguintes  
termos:
Primeiramente registramos que esta Coordenação desconhece o objeto da concorrência 005/2022, consequentemente não há o que 
responder em relação ao mencionado certame.

Quanto ao Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é aquisição e implantação de 3 (três) laboratórios técnicos didáticos de  
ensino profissionalizantes destinados ao IEMA PLENO do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, informamos que os valores 
estabelecidos  na  Planilha  de  Orçamentária  são  decorrentes  de  Projeto  devidamente  aprovado  pela  empresa  patrocinadora, 
mediante Termo de Doação com valor definido e aprovado sem possibilidades de alteração sem a prévia.

Considerando que apenas uma empresa suscitou tal questionamento, não teremos elementos suficientes para embasar pedido 
de alteração do Projeto aprovado, bem como Aditivo ao Termo de Doação.

Assim, solicitamos prosseguir com a Licitação e, caso as Propostas submetidas ao Edital estejam com valores superiores ao da  
Planilha Orçamentária poderemos submetê-las ao Órgão Patrocinador para manifestação.

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Coordenadora de Projetos

Considerando que o questionamento suscitado e o esclarecimento prestado não geraram alterações de valores nem 
modificações  na  descrição  do  objeto  do  instrumento  convocatório,  a  data  e  horário  previstos  para  a  sessão  de  
abertura do Pregão Eletrônico 005/2022 permanecem inalteradas, ou seja,  dia 30/11/2022, às 08h15min (horário 
Brasília/DF) na plataforma www.licitacoes-e.com.br

São Luís, 28 de novembro de 2022.

Moisés Abreu França 
Pregoeiro / FSADU
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