
 

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

ESCLARECIMENTO 01
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 Terça-feira, 22 
de novembro de 2022 11:26:39, o pregoeiro do certame apresenta a resposta ao pedido, conforme segue: 

(grifo nosso)
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:

“...
Informamos  que  os  prazos  contidos  no  edital  serão  mantidos  e,  caso 

o licitante  vencedor apresente  justificativa  plausível,  juntando Declaração  do 
fabricante  sobre  a  impossibilidade  da  entrega  no  prazo  pré-estabelecido , esta 
Coordenação juntamente com a Comissão Técnica diligenciará e analisará a relevância 
da justificativa e poderá conceder a prorrogação da entrega do lote.”

Por fim, ressalta-se que o Pregão Eletrônico nº. 005/2022 será realizado no dia  30/11/2022, às 08h15min (horário 
Brasília/DF) na plataforma www.licitacoes-e.com.br 

São Luís, 23 de novembro de 2022.

Moisés Abreu França
Pregoeiro / FSADU
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