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AVISO DE SUSPENSÃO 
 
Referente: CONCORRÊNCIA nº 17/0008 CC 
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza e 

descartáveis, de produtos para manutenção em piscina e para uso em lavanderia para 

as Unidades Operacionais do Sesc Deodoro e Sesc Turismo, 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 Permanente de 

Licitações – CPL, comunica aos interessados que, foi apresentado pedido de 

esclarecimento do edital da Concorrência em epígrafe pela empresa HIDRODOMI DO 

BRASIL INDÚSTRIA DOMISSAMEANTES LTDA, com relação aos itens 06 (Cloro 

granulado p/ água de piscina – 4.800 kg) e 07 (Cloro em pastilha teor ativo 99% - 1.200 

und.) do anexo I do instrumento convocatório, onde a empresa solicita informações 

técnicas mais específicas dos objetos a serem licitados, bem como a exigência desses 

produtos e das empresas junto a ANVISA. 

 

Considerando que a solicitação ainda se encontra em análise, para posterior 

esclarecimento e/ou alterações necessárias; a sessão de abertura da licitação marcada 

para 09h (nove horas) do dia 31 de maio do corrente ano foi SUSPENSA, e 

qualquer informação será republicada conforme o subitem 12.1 (As decisões, erratas, 

avisos, resultado e esclarecimentos relativos a esta licitação serão comunicadas por 

meio do mural de licitação do Sesc Administração e/ou do site www.sescma.com.br – 

Licitação, não podendo as licitantes em qualquer hipótese, alegarem desconhecimento 

dos mesmos) do edital. 

 

 

São Luís-MA, 30 de maio de 2017. 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL 


