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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL /UEMASUL 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Processo Administrativo nº: 0057829/2022/UEMASUL. 

Pregão Eletrônico nº: 005/2022 – CSL/UEMASUL 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Cuida-se de pedido eletrônico de esclarecimento, formulado pela 

empresa ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP, CNPJ nº 11.593.690/0001-56, 

quanto ao Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CSL/UEMASUL, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada no fornecimento de Materiais e Serviços Gráficos para atender as 

demandas necessárias da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão-

UEMASUL, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência 

pertinente. 

 

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Insurge, o requerente, quanto ao prazo de entrega dos itens 17 e 39 do 

instrumento convocatório, alegando, em síntese, a necessidade de dilação do prazo de 07 (sete) 

dias corridos para ao menos 30 (trinta) dias corridos, haja vista a impossibilidade de 

cumprimento do prazo em razão da necessidade de confecção dos materiais. 

 

3. DA RESPOSTA 

 

Assiste razão ao requerente, pelo que, em consonância com a 

manifestação da Demandante às fls. 484, resolvo pela dilação do prazo de entrega dos itens 17 

e 39, do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022-CSL/UEMASUL, de 07 (sete) para 30 (trinta) 

dias. 

 

As alterações no Edital e no Termo de Referência tem o intuito de 

permitir um maior número de empresas participantes e uma melhor execução do serviço 

prestado. Dito isto, a sessão pública agendada para o dia 02/08/2022, às 09h:00min, será 

remarcada, em virtude da republicação do Edital, respeitado o prazo legal. 

 

O Edital com as devidas alterações deverá ser retirado no site oficial da 

UEMASUL, www.uemasul.edu.br/portal/licitacoes/, e no Portal de Compras do Governo do 

Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br. 

 

 

Imperatriz/MA, 29/07/2022 

 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva 

Pregoeiro – CSL/UEMASUL 
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