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PROCESSO Nº 119.002/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

NOTIFICAÇÃO N° 001 
  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 030/2023 – CSL/EMSERH  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 119.002/2022 – EMSERH 

  
 O Agente de Licitação da CSL/EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 

507/2022, datada de 27 de outubro de 2022 e publicada no DOE/MA no dia 04 de 

novembro de 2022, notifica aos participantes da Licitação Eletrônica nº 030/2023, 

objetivando a contratação de empresa especializada no Fornecimento de OPME - ÓRTESES 

PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – VASCULAR, para atender as necessidades das Unidades 

Hospitalares administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares., NOTIFICA que o 

setor técnico responsável em conformidade com o subitem 7.20 do Edital, convoca a empresa: 

POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA para enviar AMOSTRAS dos itens abaixo 

relacionados, no prazo de máximo 10 (dez) dias úteis a serem entregues na sede da EMSERH, 

conforme condições estabelecidas no Item 5.3 do Termo de Referência (ANEXO I do edital). 

Item 02 - CATETER DE FORGATH-Cateter para embolectomia arterial, extrator de 

êmbolos e trombos arteriais, em poliuretano flexível, com balão em látex, guarnição de 

Luer-lock em PVC rígido, mandril em aço inoxidável, radiopaco, graduado, comprimento 

aproximado de 82cm, acompanhado com seringa para insuflação compatí+B15:D20vel e 

adequada á capacidade do balão, descartável, estéril, nº 2. 

 

Item 03 - CATETER DE FORGATH-Cateter para embolectomia arterial, extrator de 

êmbolos e trombos arteriais, em poliuretano flexível, com balão em látex, guarnição de 

Luer-lock em PVC rígido, mandril em aço inoxidável, radiopaco, graduado, comprimento 

aproximado de 82cm, acompanhado com seringa para insuflação compatível e adequada 

á capacidade do balão, descartável, estéril, nº 3. 

 

Item 06 - CATETER DE FORGATH-Cateter para embolectomia arterial, extrator de 

êmbolos e trombos arteriais, em poliuretano flexível, com balão em látex, guarnição de 

Luer-lock em PVC rígido, mandril em aço inoxidável, radiopaco, graduado, comprimento 

aproximado de 82cm, acompanhado com seringa para insuflação compatível e adequada 

á capacidade do balão, descartável, estéril, nº 6. 

 
São Luís (MA), 06 de fevereiro de 2023. 

 
  

Leonardo Aires Monteiro 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula. n° 4.676 


