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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 076/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 75.088/2018 - EMSERH 
 

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

nº 173/2018, de 20 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão em 20/06/2018, torna público o resultado da licitação em referência, objetivando 

a contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos críticos para o ciclo 

produtivo do sangue (kits de Aféreses) para o HEMOMAR, conforme demonstrativo abaixo:  

 

ITEM DESCRIÇÃO Unid. QTD. EMPRESA VL. UNIT.  VL. TOTAL  

1 

KIT para coleta de CONCENTRADO 
PLAQUETÁRIO de doador único, através de 
punção única, em sistema fechado e de fluxo 
intermitente. O volume retido durante o 
procedimento deve ser compensado pela 
infusão automática de solução salina. 
Conjunto descartável, estéril, com barreira 
para bactérias nos pontos de entrada das 
soluções e com filtro para remoção de 
leucócitos do produto final, integrado ao 
circuito. Resultando em concentrado 
plaquetário leucorreduzido (presença de 
leucócitos inferior a 5.0x /unidade) e com 
validade para uso transfusional de 5 (cinco) 
dias. O Kit deve ser acompanhado de todas 
as soluções necessárias para realização do 
procedimento (soro fisiológico e 
anticoagulante), bem como, agulha para 
punção venosa de 16G. O Kit e as soluções 
que o acompanham devem ter validade de 
até 12 (doze) meses após a data da entrega 
do produto.   

KIT 990 

CEI COMÉRCIO 
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO 
DE MATERIAIS 
MÉDICOS LTDA 

R$ 990,00 
R$ 

980.100,00 

1.1 

KIT para coleta de CONCENTRADO 
PLAQUETÁRIO de doador único, através de 
punção única, em sistema fechado e de fluxo 
intermitente. O volume retido durante o 
procedimento deve ser compensado pela 
infusão automática de solução salina. 
Conjunto descartável, estéril, com barreira 
para bactérias nos pontos de entrada das 
soluções e com filtro para remoção de 
leucócitos do produto final, integrado ao 
circuito. Resultando em concentrado 
plaquetário leucorreduzido (presença de 
leucócitos inferior a 5.0x /unidade) e com 
validade para uso transfusional de 5 (cinco) 
dias. O Kit deve ser acompanhado de todas 
as soluções necessárias para realização do 
procedimento (soro fisiológico e 
anticoagulante), bem como, agulha para 
punção venosa de 16G. O Kit e as soluções 
que o acompanham devem ter validade de 
até 12 (doze) meses após a data da entrega 
do produto.  COTA RESERVADA 

KIT 66 

CEI COMÉRCIO 
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO 
DE MATERIAIS 
MÉDICOS LTDA 

R$ 990,00 R$ 
65.340,00 

2 

KIT para coleta de CONCENTRADO DUPLO 
DE HEMÁCIAS Do mesmo doador, através 
de punção única, em sistema fechado e de 
fluxo intermitente. O volume retido durante o 
procedimento deve ser compensado pela 

KIT 175 

CEI COMÉRCIO 
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO 
DE MATERIAIS 
MÉDICOS LTDA 

R$ 990,00 R$ 
173.250,00 
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infusão automática de solução salina. 
Formado por um conjunto descartável, estéril, 
com barreira para bactérias nos pontos de 
entrada das soluções e com filtro para 
remoção de leucócitos do produto final, 
integrado ao circuito. Resultando em 
concentrado duplo de hemácias 
leucorreduzido (presença de leucócitos 
inferior a 5,0x /unidade), com redução de 
proteína do plasma e com validade para uso 
transfusional de até 42 (quarenta e dois) dias. 
O Kit deve ser acompanhado de todas as 
soluções necessárias para realização do 
procedimento (soro fisiológico e 
anticoagulante), bem como, agulha para 
punção venosa de 16G. O Kit e as soluções 
que o acompanham devem ter validade de 
até 12 (doze) meses após a data da entrega 
do produto. 

2.1 

KIT para coleta de CONCENTRADO DUPLO 
DE HEMÁCIAS Do mesmo doador, através 
de punção única, em sistema fechado e de 
fluxo intermitente. O volume retido durante o 
procedimento deve ser compensado pela 
infusão automática de solução salina. 
Formado por um conjunto descartável, estéril, 
com barreira para bactérias nos pontos de 
entrada das soluções e com filtro para 
remoção de leucócitos do produto final, 
integrado ao circuito. Resultando em 
concentrado duplo de hemácias 
leucorreduzido (presença de leucócitos 
inferior a 5,0x /unidade), com redução de 
proteína do plasma e com validade para uso 
transfusional de até 42 (quarenta e dois) dias. 
O Kit deve ser acompanhado de todas as 
soluções necessárias para realização do 
procedimento (soro fisiológico e 
anticoagulante), bem como, agulha para 
punção venosa de 16G. O Kit e as soluções 
que o acompanham devem ter validade de 
até 12 (doze) meses após a data da entrega 
do produto. COTA RESERVADA 

KIT 65 

CEI COMÉRCIO 
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO 
DE MATERIAIS 
MÉDICOS LTDA 

R$ 990,00 R$ 
64.350,00 

 
 
 

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, cuja solicitação deverá ser feita através da 

Ouvidoria da EMSERH. 

 
 

São Luís (MA), 13 de setembro de 2018. 
 
 

____________________________________ 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula 1753 
 


