
 

 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 044/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297.272/2018 - EMSERH 
 
 

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – 

EMSERH, por intermédio da Agente de Licitação, abaixo assinado, designada pela 

Portaria nº 247/2019, datada e publicada em 03 de julho de 2019, no Diário 

Oficial do Estado do Maranhão, torna público o resultado da licitação em 

referência, objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

Materiais Médico Hospitalares, para atender as necessidades das unidades de 

saúde administradas pela EMSERH, conforme demonstrativo abaixo:  

 

ITENS DESCRIÇÃO EMP. VENCEDORA RESULTADO 

01 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 08. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 
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02 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 10. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

03 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 12. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 
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04 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 14. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

05 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 16. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 
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06 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 18. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

07 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 20. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 
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08 

SONDA DE FOLEY DUAS 
VIAS COM BALÃO Nº 22. 
Confeccionada em borracha 
natural, de formato 
adequado, siliconizada, com 
anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos. O 
número da sonda e a 
capacidade do balão deverão 
estar estampados em local 
visível e permanente. 
Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, com 
dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de 
validade e registro em órgão 
competente, contendo 
externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

09 

SONDA FOLEY 3 VIAS 
LATEX, SILICONIZADO, 
COM BALÃO, Nº 14. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 
conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

DESERTO DESERTO 

10 

SONDA FOLEY 3 VIAS 
LATEX, SILICONIZADO, 
COM BALÃO, Nº 16. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 
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conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

11 

SONDA FOLEY 3 VIAS 
LATEX, SILICONIZADO, 
COM BALÃO, Nº 20. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 
conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 

12 

SONDA FOLEY 3 VIAS 
LATEX, SILICONIZADO, 
COM BALÃO, Nº 22. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 
conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 



 

 

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 

cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

13 

SONDA FOLEY DE 
SILICONE TRÊS VIAS, COM 
BALÃO, Nº 14. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 
conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

DESERTO DESERTO 

14 

SONDA FOLEY DE 
SILICONE TRÊS VIAS, COM 
BALÃO, Nº 18. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 
conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 

DESERTO DESERTO 
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conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

15 

SONDA FOLEY DE 
SILICONE TRÊS VIAS, COM 
BALÃO, Nº 20. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 
conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 

16 

SONDA FOLEY DE 
SILICONE TRÊS VIAS, COM 
BALÃO, Nº 22. 
Confeccionada em silicone, 
de formato adequado, calibre 
conectores padrão, ponta 
distal cilíndrica fechada, 
componentes com orifícios 
laterais, esterilidade estéril, 
descartável, embalagem 
individual. Embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico, com dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
em órgão competente, 
contendo externamente 
dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 
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10.403/2015) 

17 

SONDA RETAL Nº 14. 
Descartável, confeccionada 
em material atóxico, 
transparente, atraumático, 
siliconizado, com orifícios 
único distal, conector 
universal. Estéril, embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico constando 
externamente dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro 
no Órgão competente. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

18 

SONDA TRATO 
DIGESTIVO, APLICAÇÃO 
NASOENTERAL, Nº 06. 
Comprimento de 60cm, 
conector em y com tampa, 
graduação graduada, ponta 
distal fechada, com fio guia, 
estéril, descartável, 
embalagem individual. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

DESERTO DESERTO 

19 

SONDA TRATO 
DIGESTIVO, APLICAÇÃO 
NASOENTERAL, Nº 08, 
comprimento de 100cm, 
conector em y com tampa, 
graduação graduada, ponta 
distal fechada, com fio guia, 
estéril, descartável, 
embalagem individual. 
(COTA PRINCIPAL DO 
ITEM 20) 

M. A. SILVA 
EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES 

CNPJ:00.602.864/0001-83 

VENCEDOR 

20 

SONDA TRATO 
DIGESTIVO, APLICAÇÃO 
NASOENTERAL, Nº 08, 
comprimento de 100cm, 
conector em y com tampa, 
graduação graduada, ponta 
distal fechada, com fio guia, 
estéril, descartável, 
embalagem individual. 
(COTA RESERVADA para 
MEI / ME / EPP, conforme 
art. 9° da Lei Estadual n° 
10.403/2015). 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 
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21 

EQUIPO TIPO PRESSÃO 
VENOSA CENTRAL Tipo de 
equipo medidor de pressão 
venosa central, material pvc, 
comprimento mínimo 120, 
tipo câmara flexível sem filtro 
ar, tipo gotejador, gota 
padrão, tipo pinça regulador 
de fluxo, tipo conector luer 
em duas vias com tampa, 
com escala graduada. Estéril. 
Descartável, estéril, 
embalado individualmente 
em Papel Grau Cirúrgico e 
filme termoplástico, contendo 
os dados impressos de 
identificação, código, lote, 
data de fabricação e validade 
e registro no Ministério da 
Saúde, conforme 
NBR14041/1998. 
(COTA PRINCIPAL DO 
ITEM 22) 

M. A. SILVA 
EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES 

CNPJ:00.602.864/0001-83 

VENCEDOR 

22 

EQUIPO TIPO PRESSÃO 
VENOSA CENTRAL Tipo de 
equipo medidor de pressão 
venosa central, material pvc, 
comprimento mínimo 120, 
tipo câmara flexível sem filtro 
ar, tipo gotejador, gota 
padrão, tipo pinça regulador 
de fluxo, tipo conector luer 
em duas vias com tampa, 
com escala graduada. Estéril. 
Descartável, estéril, 
embalado individualmente 
em Papel Grau Cirúrgico e 
filme termoplástico, contendo 
os dados impressos de 
identificação, código, lote, 
data de fabricação e validade 
e registro no Ministério da 
Saúde, conforme 
NBR14041/1998.  (COTA 
RESERVADA para MEI / ME 
/ EPP, conforme art. 9° da 
Lei Estadual n° 
10.403/2015). 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

23 

COLETOR DE URINA 
SISTEMA ABERTO. Frasco 
com capacidade aproximada 
de 2.000 ml, descartável, 
atóxico, em plástico 
apropriado semi-rígido, 
transparente, graduado de 
100 em 100ml, com extensão 
de pvc, aproximadamente de 

FRACASSADO FRACASSADO 
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130cm, com conector para 
sondas, dispositivo para 
fixação no leito. Embalagem 
individual em material que 
promova barreira microbiana 
e abertura asséptica. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

24 

SONDA URETRAL Nº 16. 
Descartável, confeccionada 
em material atóxico, 
transparente, atraumático, 
siliconizado, com orifícios 
adequados, conector 
universal. Estéril, embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico constando 
externamente dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e 
prazo de validade, registro 
em Órgão competente. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

25 

SONDA URETRAL Nº 18. 
Descartável, confeccionada 
em material atóxico, 
transparente, atraumático, 
siliconizado, com orifícios 
adequados, conector 
universal. Estéril, embalagem 
individual em papel grau 
cirúrgico constando 
externamente dados de 
identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização e 
prazo de validade, registro 
em Órgão competente. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

MEDIMAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA. 

CNPJ: 28.531.155/0001-73 

VENCEDOR 

26 

COLAR FIXADOR DE 
CÂNULA DE 
TRAQUEOSTOMIA 
ADULTO. Sem costuras, 
confeccionado em espuma 
de poliéster envolvida em 
malha de algodão, atóxico, 
hipoalérgico e anti-escaras, 
composto por duas bandas: 
medidas aproximadas de 37 
cm e a outra com 10 cm de 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 
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comprimento, ambas com 
largura de 1,8cm e velcro 
regulável nas extremidades 
medindo aproximadamente 
4,5 cm de comprimento. Não 
estéril, descartável, 
embaladas individualmente, 
contendo dados de 
fabricação e registro no 
Ministério da Saúde. 
(COTA PRINCIPAL DO 
ITEM 27) 

27 

COLAR FIXADOR DE 
CÂNULA DE 
TRAQUEOSTOMIA 
ADULTO. Sem costuras, 
confeccionado em espuma 
de poliéster envolvida em 
malha de algodão, atóxico, 
hipoalérgico e anti-escaras, 
composto por duas bandas: 
medidas aproximadas de 37 
cm e a outra com 10 cm de 
comprimento, ambas com 
largura de 1,8cm e velcro 
regulável nas extremidades 
medindo aproximadamente 
4,5 cm de comprimento. Não 
estéril, descartável, 
embaladas individualmente, 
contendo dados de 
fabricação e registro no 
Ministério da Saúde.  
(COTA RESERVADA para 
MEI / ME / EPP, conforme 
art. 9° da Lei Estadual n° 
10.403/2015). 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 

28 

COLAR FIXADOR DE 
CÂNULA DE 
TRAQUEOSTOMIA 
INFANTIL. Sem costuras, 
confeccionado em espuma 
de poliéster envolvida em 
malha de algodão, atóxico, 
hipoalérgico e anti-escaras, 
composto por duas bandas: 
medidas aproximadas de 17 
cm e a outra com 07 cm de 
comprimento, ambas com 
largura de 1,8cm e velcro 
regulável nas extremidades 
medindo aproximadamente 
4,5 cm de comprimento. Não 
estéril, descartável, 
embaladas individualmente, 
contendo dados de 
fabricação e registro no 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 
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Ministério da Saúde.  
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

29 

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. 
Registro no MS. 
(EXCLUSIVO para 
MEI/ME/EPP, conforme art. 
7° da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 
– EPP 

CNPJ: 12.088.975/0001-00 
VENCEDOR 

 

A 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 às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, cuja solicitação 

deverá ser realizada através da Ouvidoria da EMSERH. 

 

 

São Luís (MA), 05 de agosto de 2019. 
 
 

Stterffanny Andrômeda Miranda Veras 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 415 


