ESCLARECIMENTO
Referente: PREGÃO PRESENCIAL nº 17/0016 PG
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços
desinsetização, desratização, análise microbiológica e bacteriológica de água de
consumo, análise ambiental, limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d'água das
Unidades Operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Turismo, Sesc Centro, Sesc Saúde,
Sesc Caxias e Sesc Itapecuru, no estado do Maranhão pelo período de 12 (doze)
meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão,
entidade de direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Especial de
Licitações - CPL comunica aos interessados que a empresa ACQUA LABORATÓRIO
AMBIENTAL, solicitou esclarecimento, pedindo informações adicionais dos serviços de
análise ambiental, contidos no lote 03 do anexo I do Pregão em epígrafe. A empresa
ACQUA LABORATÓRIO AMBIENTAL perguntou qual(is) análise(s) devem ser
realizadas e se devem atender a alguma legislação específica. Diante do pedido, a
Comissão encaminhou a referida solicitação aos requisitantes, e após resposta e
análise, a Comissão de Licitação vem apresentar as considerações acerca da solicitação
apresentada pela empresa acima citada, esclarecendo que:
1 A análise ambiental a ser realizada no SESC Saúde nos ambientes Clínica
Odontológica, Clínica de Atendimento Infantil e Sala de Raios X, assim como a análise
ambiental a ser realizada no SESC Caxias nos ambientes da clínica Odontológica, são
referentes a verificação da qualidade do ar nos recintos fechados e climatizados
artificialmente, ou seja, análise microbiológica, seguindo o recomendado pela Resolução
da ANVISA nº 09 de 16 de janeiro de 2003.
2 Considerando, que as solicitações de esclarecimentos não alteram o instrumento
convocatório e seus anexos, assim como as condições para participação no certame,
tratando-se apenas de esclarecimentos, mantém-se a data prevista para realização do
processo.

São Luís-MA, 26 de maio de 2017.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da CPL
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