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PROCESSO Nº 169638/2021 
 

FOLHA: 363 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169638/2021-EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 383/2021 - CSL/EMSERH 
 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

No uso de suas atribuições de Presidente da EMSERH e 

considerando que o certame licitatório decorrente da Licitação Eletrônica nº 

383/2021-CSL/EMSERH, objetivando a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços contínuos de Nutrição e Alimentação hospitalar visando 

o fornecimento de alimentações prontas na forma transportada, fornecimento de 

dietas gerais e especificas destinadas à pacientes (adultos e infantis), além de 

refeições para funcionários autorizados (de acordo com a Portaria SES/MA nº 

448, de 01 de agosto de 2019) e acompanhantes, assegurando uma alimentação 

balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, assegurado o 

transporte compatível para o deslocamento das refeições, de acordo com a 

quantidade solicitada, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária, 

para atender a demanda  da UPA de Paço do Lumiar, unidade administrada pela 

EMSERH, foi regularmente desenvolvido e estando presente o interesse na 

contratação, que deu ensejo à instauração do respectivo procedimento licitatório, 

HOMOLOGO, com fulcro no art. 118, do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH, o resultado do certame conforme informado pelo Agente 

de Licitação da EMSERH, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 

Portaria nº 570/2021, datada no dia 09 de novembro de 2021 e publicada no 

Diário Oficial do Estado do Maranhão em 10 de novembro de 2021, declarando 

como vencedora do certame a empresa: PRIME CONSULTORIA 

TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.032.656/0001-

75, vencedora do Lote 01, com valor total de R$ 999.999,96 (novecentos e 

noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 

 

 

São Luís/MA, 20 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Marcos Antônio da Silva Grande 
- Presidente da EMSERH - 


