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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 078/2019 - CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82.783/2019 – 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 equipamentos de proteção 

individuais – EPI e outros para o Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão – 

LACEN/MA, conforme demonstrativo abaixo:  

Item ESPECIFICAÇÕES EMPRESA VENCEDORA 

01 
Frasco para laboratório, tipo reagente, material vidro âmbar. Capacidade de 
100ml tipo boca estreita tampa rosqueavel, acessório com batoque.  

 
DESERTO 

02 filtro para seringa em membrana pvdf hifrofilica de 25mmx 0,45µm.  DESERTO 

03 Ponteira de 1000μl - com filtro - pacote com 1000 DESERTO 

04 

Ponteira tipo universal sem filtro com volume de até 200µl em polipropileno 
atóxico com 99,9% de pureza;livre de dnase, rnase, pirogênios, minerais ou 
metais pesados;ponteira com ponta cônica ou ponta fina;autoclavável a 
121ºc por 15 minutos. Pacote com 1000.  

 
DESERTO 

05 
Seringa descartável de 1 ml sem agulha com bico central luerlock ou slip 
com vedação em embolo de borracha, graduada, numerada, estéril, 
descartável embalagem individual. 

 
DESERTO 

06 Tesoura cirúrgica aço inox ponta curva fina/fina em aço inoxidável 17 cm.  DESERTO 

07 Tesoura cirúrgica ponta reta fina/fina 15 cm. DESERTO 

08 Tesoura cirúrgica ponta curva fina/fina 12 cm.  DESERTO 

09 
Microtubos - tipo criogênico indicado para armazenamento de amostras a 
baixa temperaturas, fabricado em polipropileno transparente tampa 
rosqueavel, fundo autossustentável, volume de 5 ml.  

PROF-LAB COMÉRCIO 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10 

Tubos de ensaio de vidro borosilicato. Dimensões aproximadas de 13x100. 
Feitos em vidro de borosilicato resistentes à altas e baixas temperaturas e a 
choque térmico. Com rosca e tampa de baquelite. tampas rosqueáveis 
fenólicas de forma profunda para facilitar o manuseio e fechamento após 
autoclavagem. Com uma vedação de teflon (PTFE - politetrafluoretileno) e 
reutilizável.  capacidade de 9ml. 

 
 

FRACASSADO 
 

11 
Tubos de ensaio de vidro borosilicato. Feitos em vidro de borosilicato, 
resistentes à altas e baixas temperaturas e a choque térmico. Com tampa 
rosqueavel, dimensões aproximadas de 16x100mm de 12ml. 

 
DESERTO 

12 
Tubo para centrifuga com fundo cônico, autoclavavel com tampa 
rosqueavel. 15 mL.  

PROF-LAB COMÉRCIO 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

13 Cabo para bisturi em aço inox, tamanho 03.  DESERTO 

14 

Caixa para gaiola de camundongos produzida em polipropileno, 
autoclavável e resistente a ácidos, nas medidas aproximadas de 
30x20x13cm, Rampas em arame de ferro com tratamento de zincagem ou 
aço inox Aisi 304, com eletropolimento. 

 
DESERTO 

15 
Caixa porta lâmina de microscopia em polipropileno rígido com 50 lugares 
tipo maleta. 

PROF-LAB COMÉRCIO 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

16 Gral de vidro (almofariz) de porcelana com pistilo. 100Ml.  FRACASSADO 

17 
Mangote de proteção em polietileno transparente comprimento entre 50 e 55 
cm. Apresentação em caixa com 100 unidades.  

DESERTO 

18 Maravalha de pinus esterilizada para biotério – kg DESERTO 
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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 14h00min as 18h00min. 

 
São Luís (MA), 17de janeiro de 2019. 

 
 

__________________________ 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 528 

 


