
CONVOCAÇÃO 0001/2019 
QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

 
 
Com referência à Convocação 0001/2019, favor considerar as respostas abaixo aos 
questionamentos recebidos: 
 
Questionamento – Considerando a implantação da unidade demonstrativa, a qual será 

instalada na área de campo da universidade, e para tal será necessária a ampliação da rede 

elétrica até o local cedido pela instituição para a construção.  

Considerando que será realizado uma ampliação do galpão de apoio à unidade demonstrativa, 

para que o mesmo seja utilizado não somente para os treinamentos/cursos mas também nas 

pesquisas sobre carvão vegetal da Instituição e seus parceiros/produtores, sendo assim a 

infraestrutura e suas adequações de suma importância para pesquisa, ensino e extensão deste 

importante tema. 

E, verificando o cronograma de desembolso, este será em função da entrega de cada produto. 

Desta forma o valor despendido por exemplo para a construção do galpão de apoio não será 

suficiente, considerando as adequações (previstas no edital, com autorização do Pnud), assim, 

minha dúvida é de como proceder? O projeto sendo aprovado, poderá ser realizado um ajuste 

posterior nas rubricas? Ou no repasse de cada porcentagem em cada produto? 

 Deverá ser colocado uma lista detalhada de todos os itens de consumo, como por exemplo a 

lista dos reagentes, vidrarias e demais itens de consumo necessários as pesquisas no 

laboratório? Como também lista de todos os equipamentos permanentes? Ou somente colocar 

material de consumo R$ XX,XX; material permanente R$ XX,XX.  Itens relacionados a escritório 

e papelaria entram como contrapartida da instituição proponente, confere? Teria mais algum 

item não financiável? 

 
Resposta: A proposta deve estar alinhada aos requerimentos do edital. Caso sua universidade 

seja selecionada ao final do processo licitatório, poderão ser solicitadas alterações nas 

porcentagens. O pedido será analisado pelo PNUD e, caso haja justificativa e o pedido for 

cabível, as porcentagens poderão ser ajustadas.  

Quanto aos itens e aos equipamentos, todos deverão ser detalhados. O material de escritório 

pode entrar como contrapartida da universidade.  

 


