EDITAL Nº: 1/2017
EMPREENDIMENTO: 2016-BS-COB-39 CONTRATO Nº: 177/2016
OBJETO: Aquisição de Sistema de Cromatografia Líquida - HPLC
ENTREGA DOS ENVELOPES: No período de 5/4/2017 à 2/5/2017
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 3/5/2017, às 14 h30
LOCAL: Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias – Santos/SP

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO
A SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO - SVSL, com sede à Rua Euclides da Cunha nº
241 em Santos (SP), mantenedora da Universidade Católica de Santos – UniSantos, torna público
que se encontra aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, sob o nº 1/2017, para
aquisição de Sistema de Cromatografia Líquida - HPLC, na modalidade MELHOR PREÇO.
Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e Proposta, serão entregues na
Assessoria de Controle e Acompanhamento de Projetos – AAP, até o dia 2 de maio de 2017, na
Av. Conselheiro Nébias nº 300, Prédio da Reitoria, 3º andar, sala 303, em Santos (SP) – CEP: 11015002, no horário das 9h00 às 12h00 e das 1 4h00 às 17h00, de segunda à sexta -feira,
sendo que às 14h30 do dia 3 de maio de 2017, será dado início à abertura dos referidos envelopes
em sessão pública.
O resultado da primeira fase será publicado no dia 3 de maio de 2017. Eventuais recursos
poderão ser protocolados no endereço acima, no período de 4 à 10 de maio de 2017. A licitante
vencedora será convocada para assinatura do contrato no período de 29 de maio à 7 de junho de
2017.
Todos os avisos pertinentes à presente licitação serão publicados no quadro de editais da
Assessoria de Controle e Acompanhamento de Projetos – AAP, situada na Av. Cons. Nébias nº 300
Prédio da Reitoria, 3º andar, sala 303, em Santos (SP), da Universidade Católica de Santos UniSantos, mantida pela Sociedade Visconde de São Leopoldo - SVSL e no portal www.unisantos.br.
Pedidos de esclarecimento referentes a este Edital poderão ser encaminhados para o
endereço eletrônico licitacao@unisantos.br (Assessoria de Controle e Acompanhamento de Projeto
- A/C de Ana Cristina Requejo), com o assunto “Esclarecimento-Edital nº 1/2017”. Informações ou
esclarecimentos fornecidos verbalmente, por empregados da SVSL, inclusive membros da
Comissão de Licitação, não serão considerados nem aceitos como argumento para reclamações,
impugnações ou reivindicações por parte das Proponentes.
Os esclarecimentos decorrentes desta licitação serão comunicados formalmente a todas as
licitantes concorrentes. Demais informações, requisitos, normas e cronograma dos trabalhos
encontram-se discriminados na Tomada de Preço nº 1/2017, fornecida apenas pessoalmente a
quem desejar, na Assessoria de Controle e Acompanhamento de Projeto, na Av. Conselheiro Nébias
nº 300, Prédio da Reitoria, 3º andar, sala 303, em Santos (SP), no horário das 9h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira.
Santos, 3 de abril de 2017.
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