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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 034/2019 - CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240.475/2018 - 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 médicos do tipo mascaras de ventilação 
não invasiva e circuitos de ventilação mecânica, conforme demonstrativo abaixo:  
 
Item Especificações Situação / Empresa Vencedora 

1 

Máscara respiratória, material polivinil, tipo uso 
transparente c/presilha ajustável, tamanho 
adulto, características adicionais reservatório, 
tubo extensor 2,10 m, componentes conector 
padrão, válvula anti-refluxo. Exclusivo para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

2 

Máscara respiratória, material pvc 
transparente, tamanho adulto, aplicação tipo 
venturi, características adicionais 6 
conectores, sistema pressórico, escala e 
cores, componentes elástico fixação. 
Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

3 

Máscara respiratória, material pvc 
transparente, tamanho infantil, aplicação tipo 
venturi, características adicionais 6 
conectores, sistema pressórico, escala e 
cores, componentes elástico fixação. 
Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

4 

Macronebulizador de oxigênio completo 
adaptável em oxigênio. Conjunto completo 
para inalação. Acompanha tampa rosqueável 
na cor verde, com conexão de entrada para 
fluxômetro de oxigênio, conexão de saída para 
traqueia de silicone ou pvc, rosca de 
adaptação para copo graduado e kit injetor 
para umidificação de oxigênio, copo em 
policarbonato transparente resistente, 
graduado e transparente 500 ml. Hastes e 
conexões fabricadas em nylon com fibras; tubo 
interno em silicone; traqueia corrugada na 
parte externa e lisa na parte interna, atoxica, 
de 1,20m, em silicone. Máscara facial tipo 
tenda siliconada. Exclusivo para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 
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5 

Máscara, tipo traqueostomia, tipo uso adulto, 
tipo fixação tira de fixação c/ regulagem, 
aplicação p/terapia c/aerossol, características 
adicionais conectordo tubo giro 360¨, formato 
encaixe p/tubo corrugado 22 mm, cor vinil 
transparente. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

6 

Fixador, tipo cefálico para máscara de 
ventilação não-invasiva, material neoprene 
com tiras fixação em velcro, características 
adicionais 4 pontos de fixação. Exclusivo 
para MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

7 

Mascara oronasal para vni, grande, com 
suporte para presilha e suporte para testa, 
camada externa em silicone e camada interna 
em gel removivel, acampanha presilha com 
quatro pontos de fixacao, resistente a 
esterilizacao em 134 °c (compatível com 
respironics comfort). Exclusivo para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

8 

Mascara oronasal para vni, média, com 
suporte para presilha e suporte para testa, 
camada externa em silicone e camada interna 
em gel removivel, acampanha presilha com 
quatro pontos de fixacao, resistente a 
esterilizacao em 134 °c (compatível com 
respironics comfort). Exclusivo para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

9 

Mascara oronasal para vni, pequena, com 
suporte para presilha e suporte para testa, 
camada externa em silicone e camada interna 
em gel removivel, acampanha presilha com 
quatro pontos de fixacao, resistente a 
esterilizacao em 134 °c (compatível com 
respironics comfort). Cota Principal. 

 
 

FRACASSADO 
 
 

10 

Mascara oronasal para vni, pequena, com 
suporte para presilha e suporte para testa, 
camada externa em silicone e camada interna 
em gel removivel, acampanha presilha com 
quatro pontos de fixacao, resistente a 
esterilizacao em 134 °c (compatível com 
respironics comfort). Cota Reservada para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 9° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

11 

Mascara facial total para vni, grande, camada 
externa em silicone, com suporte e presilha 
para fixacao, resistente a esterilizacao em 134 
°c (tipo performax ou equivalente). Exclusivo 
para MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 
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12 

Mascara facial total para vni, média, camada 
externa em silicone, com suporte e presilha 
para fixacao, resistente a esterilizacao em 134 
°c (tipo performax ou equivalente). Exclusivo 
para MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

13 

Mascara facial total para vni, pequena, 
camada externa em silicone, com suporte e 
presilha para fixacao, resistente a esterilizacao 
em 134 °c (tipo performax ou equivalente). 
Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

14 

Reanimador, modelo de muller, composição 
válvula pneumática, redutora de pressão p/ 
rede o 2, componentes tubo ´t´ acrílico com 
direcionador de fluxo inox, outros 
componentes copo para nebulização, 
exetnsão plástico verde, características 
adicionais direcionador de fluxo com botão 
acionamento manual. Cota Principal. 

 
 

FRACASSADO 

15 

Reanimador, modelo de muller, composição 
válvula pneumática, redutora de pressão p/ 
rede o 2, componentes tubo ´t´ acrílico com 
direcionador de fluxo inox, outros 
componentes copo para nebulização, 
exetnsão plástico verde, características 
adicionais direcionador de fluxo com botão 
acionamento manual. Cota Reservada para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 9° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 

16 

Copo/jarra em material autoclavável, tampão 
em silicone, anel de vedação em silicone, base 
de alumínio, conexões de entrada e saída 
conforme normas abnt, capacidade de água 
250 ml. Cota Principal. 

 
 

FRACASSADO 

17 

Copo/jarra em material autoclavável, tampão 
em silicone, anel de vedação em silicone, base 
de alumínio, conexões de entrada e saída 
conforme normas abnt, capacidade de água 
250 ml. Cota Reservada para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 9° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

FRACASSADO 

18 

Conexão universal tipo tubo t: fabricado em 
polissulfona, material resistente, a temperatura 
e ação química, durável, passível de 
esterilização. Deverá vir em embalagem 
individualizada, apresentando origem, lote, 
data de fabricação e registro na anvisa. 
Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

DESERTO 
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19 

Circuito respiratório universal de traquéias 
para ventilador mecânico tamanho adulto: 
paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso 
por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de 
silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 
drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de 
policarbonato, 01 tubo proximal de silicone, 01 
adaptador para tubo proximal, 01 conector de 
3mm ext. X 4,5 cônico ext. Cota Principal. 

 
 

FRACASSADO 

20 

Circuito respiratório universal de traquéias 
para ventilador mecânico tamanho adulto: 
paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso 
por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de 
silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 
drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de 
policarbonato, 01 tubo proximal de silicone, 01 
adaptador para tubo proximal, 01 conector de 
3mm ext. X 4,5 cônico ext. Cota Reservada 
para MEI/ME/EPP, conforme art. 9° da Lei 
Estadual n° 10.403/2015. 

 
 

FRACASSADO 

21 

Circuito respiratório universal de traquéias 
para ventilador mecânico tamanho infantil: 
paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso 
por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de 
silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 
drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de 
policarbonato, 01 tubo proximal de silicone de 
1,30m, 01 adaptador para tubo proximal, 01 
conector tipo 'jackson' de policarbonato com 2 
furos, 10 adaptadores 14mm ext x 15mm ext. 
Cota Principal. 

 
 

FRACASSADO 

22 

Circuito respiratório universal de traquéias 
para ventilador mecânico tamanho infantil: 
paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso 
por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de 
silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 
drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de 
policarbonato, 01 tubo proximal de silicone de 
1,30m, 01 adaptador para tubo proximal, 01 
conector tipo 'jackson' de policarbonato com 2 
furos, 10 adaptadores 14mm ext x 15mm ext. 
Cota Reservada para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 9° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

FRACASSADO 
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23 

Kit para cpap neonatal de uso único, isento de 
látex, de fácil manipulação, atraumático, 
seguro e econômico, composto por: 01 prong 
nasal em silicone macio e flexível tamanho 00; 
01 conector em cotovelo para conexão da 
traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com 
cotovelo duplo, para conexão da traquéia do 
ramo expiratório e da linha de pressão; 01 
touca em malha; 01 fixador em tecido com 
espuma de poliuretano e malha de 
poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 
blocos de espuma para posicionamento das 
traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias 
corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), 
medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de 
linha para monitorizaçãp de pressão; contendo 
no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 
22mm. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

MIRON C. BASTOS - ME 

24 

Kit para cpap neonatal de uso único, isento de 
látex, de fácil manipulação, atraumático, 
seguro e econômico, composto por: 01 prong 
nasal em silicone macio e flexível tamanho 0; 
01 conector em cotovelo para conexão da 
traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com 
cotovelo duplo, para conexão da traquéia do 
ramo expiratório e da linha de pressão; 01 
touca em malha; 01 fixador em tecido com 
espuma de poliuretano e malha de 
poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 
blocos de espuma para posicionamento das 
traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias 
corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), 
medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de 
linha para monitorizaçãp de pressão; contendo 
no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 
22mm. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

MIRON C. BASTOS – ME 
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Kit para cpap neonatal de uso único, isento de 
látex, de fácil manipulação, atraumático, 
seguro e econômico, composto por: 01 prong 
nasal em silicone macio e flexível tamanho 1; 
01 conector em cotovelo para conexão da 
traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com 
cotovelo duplo, para conexão da traquéia do 
ramo expiratório e da linha de pressão; 01 
touca em malha; 01 fixador em tecido com 
espuma de poliuretano e malha de 
poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 
blocos de espuma para posicionamento das 
traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias 
corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), 
medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de 
linha para monitorizaçãp de pressão; contendo 
no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 
22mm. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

MIRON C. BASTOS – ME 

26 

Kit para cpap neonatal de uso único, isento de 
látex, de fácil manipulação, atraumático, 
seguro e econômico, composto por: 01 prong 
nasal em silicone macio e flexível tamanho 2; 
01 conector em cotovelo para conexão da 
traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com 
cotovelo duplo, para conexão da traquéia do 
ramo expiratório e da linha de pressão; 01 
touca em malha; 01 fixador em tecido com 
espuma de poliuretano e malha de 
poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 
blocos de espuma para posicionamento das 
traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias 
corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), 
medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de 
linha para monitorizaçãp de pressão; contendo 
no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 
22mm. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

FRACASSADO 
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Kit para cpap neonatal de uso único, isento de 
látex, de fácil manipulação, atraumático, 
seguro e econômico, composto por: 01 prong 
nasal em silicone macio e flexível tamanho 3; 
01 conector em cotovelo para conexão da 
traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com 
cotovelo duplo, para conexão da traquéia do 
ramo expiratório e da linha de pressão; 01 
touca em malha; 01 fixador em tecido com 
espuma de poliuretano e malha de 
poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 
blocos de espuma para posicionamento das 
traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias 
corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), 
medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de 
linha para monitorizaçãp de pressão; contendo 
no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 
22mm. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

FRACASSADO 

28 

Kit para cpap neonatal de uso único, isento de 
látex, de fácil manipulação, atraumático, 
seguro e econômico, composto por: 01 prong 
nasal em silicone macio e flexível tamanho 4; 
01 conector em cotovelo para conexão da 
traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com 
cotovelo duplo, para conexão da traquéia do 
ramo expiratório e da linha de pressão; 01 
touca em malha; 01 fixador em tecido com 
espuma de poliuretano e malha de 
poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 
blocos de espuma para posicionamento das 
traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias 
corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), 
medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de 
linha para monitorizaçãp de pressão; contendo 
no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 
22mm. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

FRACASSADO 
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Kit para cpap neonatal de uso único, isento de 
látex, de fácil manipulação, atraumático, 
seguro e econômico, composto por: 01 prong 
nasal em silicone macio e flexível tamanho 5; 
01 conector em cotovelo para conexão da 
traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com 
cotovelo duplo, para conexão da traquéia do 
ramo expiratório e da linha de pressão; 01 
touca em malha; 01 fixador em tecido com 
espuma de poliuretano e malha de 
poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 
blocos de espuma para posicionamento das 
traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias 
corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), 
medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de 
linha para monitorizaçãp de pressão; contendo 
no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 
22mm. Exclusivo para MEI/ME/EPP, 
conforme art. 7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015. 

 
 

FRACASSADO 

 

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), 02 de julho de 2019. 

 
 

__________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação/EMSERH 
Matricula n° 3162 


