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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 014/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109.245/2018 - EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria 

nº 358/2018,  data e publicada em 27 de novembro de 2018 no Diário Oficial do Estado 

do Maranhã, torna público o resultado da licitação em referência, objetivando a contratação 

de empresa para fornecimento de insumos de laboratório de bromatologia e química 

(LACEN-MA), conforme demonstrativo abaixo:  

 
ITEM DESCRIÇÃO QTD. EMPRESA 

1 

Meio de cultura específico – substrato 

cromogênico ONPG-MUG – para 

quantificação de coliformes Totais e 

Escherichia coli com uso de cartelas 

pelo sistema Quanti-Tray composto de 

combinação de dois substratos, sendo 

um cromogênico (orto-nitrofenil-beta- d-

galoctopiranosídio - ONPG) e outro 

flurogênico (4-metilumbeliferil-beta d-

glucoronídio – MUG), capazes de 

detectar a ação de enzima beta-d-

galactosidade e beta-d-glucoronidase 

nos respectivos organismos alvos, 

utilizando-se da Tecnologia do 

Substrato Definido (DST). Resultado 

confirmativo para a presença de 

Coliformes Totais em 24 horas pelo 

desenvolvimento de coloração amarela 

e resultados positivos para Escherichia 

coli confirmativo em 24 horas pela 

observação de fluorescência sem 

necessidade de adição de outros 

reagentes para confirmação. 

Embalagem individual com quantidade 

suficiente para 100 mL de amostra. 
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PROF-LAB COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 
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O Agente de Licitação informa, ainda, que os autos do processo encontram-se 

com vistas franqueadas aos interessados, de segunda a sexta, no horário de 08h00min as 

12h00min e das 13h00min às 16h00min, cuja solicitação deverá ser feita através da 

Ouvidoria da EMSERH. 

 
 

São Luís (MA), 29 de março de 2019. 
 
 
 

__________________________ 

Gilson de Holanda Lopes Júnior 
Agente de Licitação 
Matrícula n° 1753 


