
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 168.274/2018 

Rub:_____________ 

RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 - CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168.274/2018 - EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 358/2018, 
assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 27 de novembro de 

2018, torna público o resultado da licitação em referência, objetivando a contratação 
de empresa para fornecimento de materiais médico hospitalar para atender as 
necessidades das Unidades de Saúde administradas pela EMSERH, conforme 
demonstrativo abaixo:  
 

Item Especificações Empresa 

1 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 3.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

2 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 3.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

3 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 3.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 

DESERTA 
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Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

4 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 4.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

5 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 4.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

6 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 4.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

7 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 4.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 

DESERTA 
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e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

8 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 5.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

9 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 5.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

10 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 5.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

11 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 5.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 

DESERTA 
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traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

12 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 6.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

13 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 6.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

14 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 6.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

15 
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 6.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 

DESERTA 
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transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

16 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 7.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

17 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 7.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

18 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 7.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 

DESERTA 
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Registro na ANVISA:  

19 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM 
BALÃO Nº 7.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa sem balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

20 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 8.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

21 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 8.5, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

22 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM 
BALÃO Nº 9.0, confeccionada em material atóxico, flexível, 
transparente, composta por: cânula externa com balão, tampa 
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão 
do número em local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e fácil 
manuseio, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, contendo dados de identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em Órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 

DESERTA 
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Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

23 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 00, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA:  

DESERTA 

24 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 0, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

25 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 01, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

26 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 02, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

27 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 03, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

28 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 04, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

DESERTA 
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Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

29 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 05, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

30 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL DIÂMETRO 06, 
composta por três peças: cânula externa, cânula interna e 
mandril guia.  Curvatura anatômica, mandril guia com ponta 
arredondada, não causando trauma. Embalagem individual. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

31 

SONDA DE FOLLEY TRÊS VIAS COM BALÃO Nº 16. 
Confeccionada em borracha natural, de formato adequado, 
siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, 
com três orifícios grandes, arredondados e lisos. O número da 
sonda e a capacidade do balão deverão estar estampados em 
local visível e permanente. Embalagem individual de papel grau 
cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro em órgão 
competente. 
 
Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 
 
Marca e Fabricante: 
Registro na ANVISA: 

DESERTA 

 

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 13h00min as 17h00min. 

 
São Luís (MA), 20 de maio de 2019. 

 
 

__________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação – CSL/ EMSERH 
Matricula n° 3162 


