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PROCESSO Nº 170549/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170549/2021 - EMSERH 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 416/2021 - CSL/EMSERH 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

No uso das atribuições de Presidente da EMSERH e considerando que o certame 

licitatório decorrente da Licitação Eletrônica nº 416/2021-CSL/EMSERH, 

objetivando a contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes 

e jalecos para os colaboradores do Hospital da Ilha, unidade de saúde 

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. 117, 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 lhe 

são conferidas pela Portaria nº 570, datada de 09 de novembro de 2021 e 

publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 10 de novembro de 2021, 

declarando como vencedoras do certame as empresas: HOSP CENTER 

COMÉRCIO PRODUTOS ODONTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, 

inscrita no CNPJ nº 16.642.091/0001-07, vencedora dos LOTES 01 e 05, com 

o valor total de R$ 53.567,52 (cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e sete 

reais e cinquenta e dois centavos); DOMINUS UNIFORMES INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.466.487/0001-81, vencedora dos 

LOTES 02 e 04, com o valor total de R$ 142.841,15 (cento e quarenta e dois mil 

oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos); GHC UNIFORMES 

PROFISSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.242.466/0001-57, vencedora 

do LOTE 03, com o valor total de R$17.999,85 (dezessete mil novecentos e 

noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos). 

 
 

 

São Luís/MA, 18 de janeiro de 2022. 
 
 

 
 

 

 

 
 

Marcos Antônio da Silva Grande 
- Presidente da EMSERH – 


