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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 073/2019 - CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128.750/2019 – EMSERH 
 
 

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

nº 389/2019, assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 

10/10/2019, torna público o RESULTADO DA LICITAÇÃO em referência, objetivando a 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool em gel e dispenser em 

regime de comodato para atender as necessidades das Unidades Hospitalares 

administradas pela EMSERH, conforme demonstrativo abaixo:  

ITEM ESPECIFICAÇÕES EMPRESA VENCEDORA 

1 

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR 
ALCOÓLICO 70% (70¨GL), APRESENTAÇÃO GEL. 
OBSERVAÇÃO: glicerinado, indicado como 
antisséptico de mãos. Transparente, inodoro, isento de 
material em suspensão que não deixe resíduos 
aderentes nas mãos. Refil acondicionado em 
embalagem plástica (bolsa ou frasco) que contenha 
sistema de encaixe seguro e resistente e que quando 
acionado o dispenser a dosagem seja dispensada 
corretamente até o fim da quantidade do álcool gel sem 
vazar ou entortar o encaixe do refil, não menos que 
800 ml, lacrado, compatível com o dispensador. Uso 
hospitalar. Deve apresentar a FISPQ (Ficha de 
Informações de Segurança de Produtos Químicos) de 
acordo com a RDC N° 46 ANVISA, de 20 de fevereiro 
de 2002. Apresentar Laudo emitido pelas REBLAS 
constando as funções: bactericida, fungicida e micro 
bactericida, bem como o laudo técnico de eficácia para 
o vírus Influenza e ficha de segurança. 

 
FRACASSADO 

 

 

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 as 17h00min. 

 
São Luís (MA), 14 de novembro de 2019. 

 
 

__________________________ 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 528 

 


