
 

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 82.768/2019 

Rub:_____________ 

RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 079/2019 - CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82.768/2019 – 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 em fornecimento de equipamentos de proteção 

individuais – EPI e demais insumos para o Laboratório Central de Saúde Pública do 

Maranhão – ION/LACEN, conforme demonstrativo abaixo:  

Item ESPECIFICAÇÕES EMPRESA VENCEDORA 

01 
Alça de transferência descartável, estéril, com loop calibrado de 10 µl embaladas 
individualmente. Pacote com 100 unidades. 

DESERTA 
 

02 
Alça de transferência descartável, estéril, com loop calibrado de 1 µl embaladas 
individualmente. Pacote com 100 unidades. 

DESERTA 

03 
Bandagem plástica 4 cm curativo pós coleta de sangue (redondo). Caixa com 500 
unidades.  

DESERTA 

04 

Fita adesiva para Autoclave, dorso em papel crespado tratado e na outra face adesivo 
especial resistente a altas temperaturas, dimensões aproximadas de 18 mm x 30m, 
embaladas individualmente e acondicionadas em saco plástico. Características adicionais: 
com impressão no dorso de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de 
esterilização em autoclave (listras brancas na diagonal), pacote com uma unidade. 

DESERTA 

05 
Torniquete em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de 
proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem: Rolo com 25 unidades. 

DESERTA 

06 

Adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de coleta de sangue a vácuo e 
tubos 13 mm e 16 mm, com marca guia e dispositivo de segurança junto a base do 
adaptador, que quando acionado descarta automaticamente a agulha, sem desconexão 
manual 

DESERTA 

07 

Escalpe para coleta múltipla de sangue a vácuo com dispositivo de segurança ativado por 
um botão que após ressionado, recolhe a agulha ainda na veia automaticamente para 
dentro do corpo do escalpe, com trava de segurança. Tubo em vilin flexível, com 7 
polegadas de comprimento, agulha 23G (calibre6), asas flexíveis de cor azul claro. 
Embalagem unitária com frente em plástico endurecido e verso com abertura em pétala. 
Esterilização por radiação gama, registo no Ministério da Saúde. 

DESERTA 

08 
Avental em Polipropileno, modelo Unissex, Manga Longa, Tamanho único, Descartável. 
Pacote com 10 Unidades. 

DESERTA 

09 
Lâmina de vidro com extremidade fosca. Não lapidada. Medidas aproximadas de 
22mmX76mm. Espessura aproximada de 1.02mm. Caixa com 50 unidades.  

DESERTA 

10 Lamínula 24 x 24 mm caixa com 100 unidades DESERTA 

11 Lamínula 24 x 60 mm caixa com 100 unidades DESERTA 

12 Bastão de vidro 08 x 300 mm DESERTA 

13 
Lanceta trifacetada e siliconada. Sistema estéril através de radiação gamma e retração 
automática de agulha. Caixa com 200 

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), 30 de dezembro de 2019. 

 
__________________________ 

Lauro César Costa 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 528 


