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São Paulo, 03 de julho de 2020 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 
PROCESSO SEI N° 0002636-37.2020.8.01.0000 
 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para 
eventual aquisição de materiais diversos para atender demanda excepcional no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado do Acre, para fins de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da 
COVID-19, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT 
VALOR 
UNIT 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

11 

Testes rápido IgG E IgM para diagnóstico clínico, tipo: 
conjunto completo, tipo de análise: qualitativo anti 
coronavírus COVID-19 igg e igm, apresentação: 
teste, método munocromatografia, tempo de 
resposta: 2h. 
 
MARCA: ONSITE 
FABRICANTE: BEIJING GENESSE BIOTECH INC. 
KIT COM 25 TESTES 
REGISTRO M/S Nº: 80524900071 

TESTES 3.000 23,00 69.000,00 

 
 
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da 
data da sua apresentação. 
 
Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. 
 
LOCAL PARA A ENTREGA E AS CONDIÇÕES: A entrega do material deverá ocorrer 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da 
nota de empenho, assinatura do contrato, ordem de fornecimento dos materiais ou 
comunicação similar. Os produtos serão entregues no Almoxarifado Regional do TJAC, no 
horário das 8h às 18h. 
 
PRAZO DE GARANTIA: Prazo de validade dos materiais: deverá ser de, no mínimo, 12 
(doze) meses. Esse prazo será contado da data de entrega dos bens no Almoxarifado 
da Unidade licitante. 
 
DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Depósito Bancário, em conta 
fornecida pelas empresas detentoras/contratadas, em até 30 (trinta) dias após a entrega 
dos produtos solicitados. 

VALOR TOTAL (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) R$ 69.000,00 
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Demais Condições:  
 
1. Declaramos possuir pleno conhecimento e concordar com todas as disposições 
contidas neste Edital, para o fornecimento e a execução do objeto desta licitação. 
 
2. Declaramos que todos os custos estão incluídos no preço proposto, tais como e não se 
limitando a estes: despesas com o material, impostos, taxas, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com prêmios de seguro, fretes e despesas de 
quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto deste 
Pregão. 
 
3. Declaramos que não possuimos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para fins do disposto na Resolução nº 9, de 6 
de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça. 
 
Sem mais, ficamos a disposição para qualquer esclarecimento necessário. 

 

 

PROPONENTE: 

 
BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP 
CNPJ: 09.593.438/0001-03    INSC. ESTADUAL: 147.819.309.118 
RUA ANÍSIO DE ABREU, 236 – PQ CÍSPER – CEP: 03817-020 – SÃO PAULO - SP 
FONE/FAX: (11) 3445-5418 / 2621-7171 
ARNALDO CASÉ DE CASTRO - RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO  
CPF: 126.337.768-84 / RG: 19.448.708-8  CRF-SP: 34453 
E-MAIL: LICITACAO@BIOADVANCEDIAG.COM.BR 
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3027-9 - CC: 109228-6 
 
 
 
 
 
 
 

 


