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ESCLARECIMENTO E AVISO DE ABERTURA 

Referente: PREGÃO PRESENCIAL FECOMÉRCIO-MA Nº 0004/2017, SESC/MA Nº 
0019/2017 E SENAC-MA Nº 0022/2017 
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de: limpeza e 

desinfecção de cisternas e caixas d'água, análise físico-química e bacteriológica da água,  

desinsetização, desratização, do Edifício Francisco Guimarães e Souza - sede da 

Fecomércio-MA e Administrações Regionais do Sesc e Senac no Maranhão pelo período 

de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos. 

 

 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do 

Maranhão – Fecomércio-MA, o Serviço Social do Comércio–Sesc - Departamento 

Regional no Maranhão e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - 

Departamento Regional do Maranhão, entidades de direito privado, sem fins lucrativos, 

através da Comissão de Licitações - CPL comunica aos interessados que a empresa 

LABORATORIO DE BIOPRODUTOS LTDA solicitou esclarecimento, solicitando a 

retirada de um dos termos referentes a análise microbiológica e bacteriológica da água 

de consumo, por serem termos sinônimos, assim como eleger a análise FÍSICO-

QUÍMICA, como integrante do objeto do edital, especificando também, quais seriam os 

parâmetros a serem considerados, tanto para a microbiologia e físico-química. Diante do 

pedido, a Comissão encaminhou a referida solicitação ao requisitante, e em que tal 

documento, foi encaminhado ao Químico da Unidade, e após resposta e análise, a 

Comissão de Licitação vem apresentar as considerações acerca da solicitação 

apresentada pela empresa acima citada, esclarecendo que:  

 

1 Deve ser substituído o termo “análise microbiológica” por “análise físico-química”, 

pois os termos bacteriológica e microbiológica são equivalentes. Assim, as análises 

devem atender tanto a parte físico-química, quanto a bacteriológica. Dessa forma, onde 

se lê: 

 

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

NO EDITAL, SUBITEM 2.1 A presente licitação 

destina-se à contratação de empresa especializada 

para realização de serviços de: limpeza e 

desinfecção de cisternas e caixas d'água, análise 

microbiológica e bacteriológica da água,  

desinsetização, desratização, do Edifício Francisco 

Guimarães e Souza - sede da Fecomércio-MA e 

Administrações Regionais do Sesc e Senac no 

Maranhão pelo período de 12 (doze) meses, 

conforme este Instrumento Convocatório e seus 

anexos. 

NO EDITAL, SUBITEM 2.1 A presente licitação 

destina-se à contratação de empresa especializada 

para realização de serviços de: limpeza e 

desinfecção de cisternas e caixas d'água, análise 

físico-química e bacteriológica da água,  

desinsetização, desratização, do Edifício Francisco 

Guimarães e Souza - sede da Fecomércio-MA e 

Administrações Regionais do Sesc e Senac no 

Maranhão pelo período de 12 (doze) meses, 

conforme este Instrumento Convocatório e seus 

anexos 
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NO PREAMBULO DA MINUTA DO 

CONTRATO: ...contratação de empresa 

especializada para realização de serviços de: 

limpeza e desinfecção de cisternas e caixas 

d'água, análise microbiológica e bacteriológica 

da água,  desinsetização, desratização, do 

Edifício Francisco Guimarães e Souza - sede 

da Fecomércio-MA e Administrações 

Regionais do Sesc e Senac no Maranhão pelo 

período de 12 (doze) meses... 

NO PREAMBULO DA MINUTA DO 

CONTRATO: ...contratação de empresa 

especializada para realização de serviços de: 

limpeza e desinfecção de cisternas e caixas 

d'água, análise físico-química e 

bacteriológica da água,  desinsetização, 

desratização, do Edifício Francisco Guimarães 

e Souza - sede da Fecomércio-MA e 

Administrações Regionais do Sesc e Senac no 

Maranhão pelo período de 12 (doze) meses... 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO ANEXO V, 
SUBITEM 1.1 O objeto do presente contrato é 
a contratação de empresa especializada para 
realização de serviços de: limpeza e 
desinfecção de cisternas e caixas d'água, 
análise microbiológica e bacteriológica da 
água,  desinsetização, desratização, do 
Edifício Francisco Guimarães e Souza - sede 
da Fecomércio-MA e Administrações 
Regionais do Sesc e Senac no Maranhão pelo 
período de 12 (doze) meses.... 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO ANEXO V, 
SUBITEM 1.1 O objeto do presente contrato é 
a contratação de empresa especializada para 
realização de serviços de: limpeza e 
desinfecção de cisternas e caixas d'água, 

análise físico-química e bacteriológica da 

água,  desinsetização, desratização, do 
Edifício Francisco Guimarães e Souza - sede 
da Fecomércio-MA e Administrações 
Regionais do Sesc e Senac no Maranhão pelo 
período de 12 (doze) meses.... 

 

 
Mediante o esclarecimento, comunicamos a reunião para o recebimento dos envelopes 
contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação está prevista para as 
14h (catorze horas) do dia 28 de agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação, do Sesc Administração, sito no Condomínio 
Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos 
Holandeses, S/N, Quadra 04, Jardim Renascença II, São Luís – MA 
 
 
 

São Luís-MA, 19 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL 


