
 

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 118.935/2019 

Rub:_____________ 

RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 066/2019 - CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118.935/2019 – EMSERH 
 
 

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

nº 389/2019, assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 

10/10/2019, torna público o RESULTADO DA LICITAÇÃO em referência, objetivando a 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de material médico hospitalar, 

conforme demonstrativo abaixo:  

Item ESPECIFICAÇÕES EMPRESA VENCEDORA 

01 

EQUIPO PARA INFUSAO DE SANGUE. Tubo em PVC incolor, flexível, 
apirogênico, comprimento mínimo de 120 cm, conector luer lock fêmea 
proximal com tampa protetora.  Câmara dupla flexível sendo a primeira 
dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos, e a segunda para 
visualização e controle de gotejamento. Controlador de fluxo tipo pinça 
rolete. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de sangue. 
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)  

 
 

FRACASSADO 

02 

EQUIPO PARA INFUSAO DE SANGUE. Tubo em PVC incolor, flexível, 
apirogênico, comprimento mínimo de 120 cm, conector luer lock fêmea 
proximal com tampa protetora.  Câmara dupla flexível sendo a primeira 
dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos, e a segunda para 
visualização e controle de gotejamento. Controlador de fluxo tipo pinça 
rolete. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de sangue. 
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)  

FRACASSADO 

03 

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL. Para oxigenoterapia. 
Confeccionado em pvc, atóxico e flexível, conexão nasal arredondada e 
atraumática. Extensão ajustável, com no mínimo 100 cm. Conector 
universal. Descartável, estéril. Embalagem individual com abertura 
asséptica. (Exclusiva MEI, ME e EPP) 

DESERTO 

04 

CATETER TIPO ÓCULOS NEONATAL. Para oxigenoterapia. 
Confeccionado em pvc, atóxico e flexível, conexão nasal arredondada e 
atraumática. Extensão ajustável, com no mínimo 100 cm. Conector 
universal. Descartável, estéril. Embalagem individual com abertura 
asséptica. (Exclusiva MEI, ME e EPP) 

DESERTO 

05 
PROTETOR, TIPO OCULAR, fototerapia, sem látex, material algodão, 
hipoalérgico, atóxico, características adicionais fixação velcro, tamanho 
pequeno. (Exclusiva MEI, ME e EPP) O.F.F.J COMERCIO – 

DISTRIBUIDORA PREMIUM 

06 
PROTETOR, TIPO OCULAR, fototerapia, sem látex, material algodão, 
hipoalérgico, atóxico, características adicionais fixação velcro, tamanho 
médio. (Exclusiva MEI, ME e EPP) O.F.F.J COMERCIO – 

DISTRIBUIDORA PREMIUM 

07 
PROTETOR, TIPO OCULAR, fototerapia, sem látex, material algodão, 
hipoalérgico, atóxico, características adicionais fixação velcro, tamanho 
grande. (Exclusiva MEI, ME e EPP) O.F.F.J COMERCIO – 

DISTRIBUIDORA PREMIUM 

08 

MICRONEBULIZADOR, saída para ar comprimido, tipo mascara em 
plástico, tamanho adulto, tipo frasco plástico graduado com tampa, volume 
cerca de 10, tipo extensão extensor em pvc com conectores, comprimento 
extensão cerca de 1,5 esterilidade esterilizável. (Cota Principal)  

PROTEC EXPORT MEDICOS 
HOSPITALARES 
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09 

MICRONEBULIZADOR, saída para ar comprimido, tipo mascara em 
plástico, tamanho adulto, tipo frasco plástico graduado com tampa, volume 
cerca de 10, tipo extensão extensor em pvc com conectores, comprimento 
extensão cerca de 1,5 esterilidade esterilizável. (Cota Reservada) 

PROTEC EXPORT MEDICOS 
HOSPITALARES 

10 

MICRONEBULIZADOR, saída para oxigênio, tipo mascara em plástico, 
tamanho adulto, tipo frasco plástico graduado com tampa, volume cerca de 
10, tipo extensão extensor em pvc com conectores, comprimento extensão 
cerca de 1,5 esterilidade esterilizável. (Exclusiva MEI, ME e EPP) DESERTO 

11 

MICRONEBULIZADOR, saída para ar comprimido, tipo mascara em 
plástico, tamanho infantil, tipo frasco plástico graduado com tampa, volume 
cerca de 10, tipo extensão extensor em pvc com conectores, comprimento 
extensão cerca de 1,5 esterilidade esterilizável. (Exclusiva MEI, ME e EPP)  DESERTO 

12 

MICRONEBULIZADOR, saída para oxigênio, tipo mascara em plástico, 
tamanho infantil, tipo frasco plástico graduado com tampa, volume cerca de 
10, tipo extensão extensor em pvc com conectores, comprimento extensão 
cerca de 1,5 esterilidade esterilizável. (Exclusiva MEI, ME e EPP)  

 
DESERTO 

13 

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)  

 
DESERTO 

14 

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)  

 
DESERTO 

15 

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 130cm, com conector para sondas, dispositivo para 
fixação no leito. Embalagem individual em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. (Cota Principal) 

FRACASSADO 

16 

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 130cm, com conector para sondas, dispositivo para 
fixação no leito. Embalagem individual em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. (Cota Reservada) 

FRACASSADO 
 

17 

CAL SODADA: produto químico para filtragem de dióxido de carbono em 
sistema de ventilação fechado utilizado em aparelhos de anestesia com alta 
capacidade de absorção CO2 com desprendimento mínimo de pó. Nítida 
mudança de coloração através de indicador químico. Grau de umidade entre 
14 e 16% de água. O material deve ser apresentado em grânulos porosos, 
duros e arredondados. Embalagem individual de acordo com o fabricante 
que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. 
Trazendo externamente os dados de validade, nº de registro no MS.  Deverá 
ser embalado em balde ou galão pesando 4,5 a 5 Kg. (Cota Principal) 

 
 

DESERTO 

18 

CAL SODADA: produto químico para filtragem de dióxido de carbono em 
sistema de ventilação fechado utilizado em aparelhos de anestesia com alta 
capacidade de absorção CO2 com desprendimento mínimo de pó. Nítida 
mudança de coloração através de indicador químico. Grau de umidade entre 
14 e 16% de água. O material deve ser apresentado em grânulos porosos, 
duros e arredondados. Embalagem individual de acordo com o fabricante 
que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. 
Trazendo externamente os dados de validade, nº de registro no MS.  Deverá 
ser embalado em balde ou galão pesando 4,5 a 5 Kg. (Cota Reservada) 

 
DESERTO 

 

19 
FILME DRYPRO SD-Q-LASER 20 X 25 KONICA PARA MAMOGRAFIA.100 
UNIDADES (Cota Principal) 

DESERTO 

20 
FILME DRYPRO SD-Q-LASER 20 X 25 KONICA PARA MAMOGRAFIA.100 
UNIDADES (Cota Reservada) 

DESERTO 

21 
FILME DRYPRO SD-Q-LASER 20 X 30 KONICA PARA MAMOGRAFIA. 100 
UNIDADES. (Cota Principal) 

DESERTO 

22 
FILME DRYPRO SD-Q-LASER 20 X 30 KONICA PARA MAMOGRAFIA. 100 
UNIDADES. (Cota Reservada) 

DESERTO 

23 CERA PARA OSSO - estéril, confeccionada em material céreo, FRACASSADO 
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normalmente indicado para estancamento de hemorragias contendo 2,5g 
em envelopes primários aluminizados, com dupla esterilização. Embalagem 
individual, um lado grau cirúrgico, e outro em poliamida, abertura em pétala, 
estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos. (Cota Principal) 

24 

CERA PARA OSSO - estéril, confeccionada em material céreo, 
normalmente indicado para estancamento de hemorragias contendo 2,5g 
em envelopes primários aluminizados, com dupla esterilização. Embalagem 
individual, um lado grau cirúrgico, e outro em poliamida, abertura em pétala, 
estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos. (Cota Reservada) 

DESERTO 

25 

KIT VENTURI NEONATAL, composto por máscara confeccionada em vinil 
macio e transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e 
orifícios laterais; diluidor único ajustável para diferentes concentrações. 
máscara facial alongado tamanho neonatal, confeccionada em vinil macio e 
transparente; com formato anatômico sob queixo; assegurando conforto e 
visualização da face do paciente; diluidores codificados em seis cores para 
diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, inclui 
(Exclusiva MEI, ME e EPP) 

DESERTO 

26 

FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 500ML. Copo em PVC 
translúcido, com marcação de nível máximo e mínimo, composto de tampa 
plástica, resistente, com rosca em metal, adaptável à saída de fluxômetro de 
oxigênio. Embalagem contendo dados de identificação, lote, fabricação e 
validade, registro no Ministério da Saúde. (Cota Principal) 

FRACASSADO 

27 

FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 500ML. Copo em PVC 
translúcido, com marcação de nível máximo e mínimo, composto de tampa 
plástica, resistente, com rosca em metal, adaptável à saída de fluxômetro de 
oxigênio. Embalagem contendo dados de identificação, lote, fabricação e 
validade, registro no Ministério da Saúde. (Cota Reservada) 

 
DESERTO 

28 

REANIMADOR, MATERIAL SILICONE, TIPO AUTOCLAVÁVEL, volume 
500, capacidade reservatório com 2.500, características adicionais válvula 
inspiratória unidirecional alívio 40/cmh2o, componentes máscara 
transparente silicone, tamanho pediátrico, acessórios conectores para o2, 
desmontável. (Exclusiva MEI, ME e EPP) 

 
DESERTO 

29 
GARROTE, material faixa elástica, componente adicional c/ sistema de trava 
em plástico, tamanho adulto, tipo uso reutilizável. (Cota Principal) 

 
DESERTO 

30 
GARROTE, material faixa elástica, componente adicional c/ sistema de trava 
em plástico, tamanho adulto, tipo uso reutilizável. (Cota Reservada) 

 
DESERTO 

 

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), 13 de novembro de 2019. 

 
 

__________________________ 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 528 

 


