
 

 

 

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 

REFERENTE: Processo nº 0210453/2017-EMSERH 

Pregão Presencial nº 021/2018-CSL/EMSERH 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos 
oncológicos orais, necessários na assistência prestada pelo Hospital do Câncer do 
Maranhão – Dr. Tarquínio Lopes Filho e para a Central de Abastecimento Farmacêutico – 
CAF, administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, de 
acordo com as especificações e condições constantes do Edital, Anexo I – Termo de 
Referência. 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

No uso de suas atribuições de Presidente da EMSERH, considerando que o certame 
licitatório referente ao Pregão Presencial nº 021/2018 – CSL/EMSERH foi regularmente 
desenvolvido, e persistindo o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do 
competente procedimento licitatório, HOMOLOGO, com fulcro no art. 117 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH c/c a Lei Federal nº 13.303/2016 e Lei 
Federal nº 10.520/02, o resultado do certame conforme informado pelo Pregoeiro da 
EMSERH, designado pela Portaria nº 001, de 03 de janeiro de 2018, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão de 03 de janeiro de 2018, declarando vencedora do certame 
para o item 13 a empresa F R DE  FREITAS, inscrita no CNPJ nº 08.002.459/0003-06, com 
valor total de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais); para o item 03 a empresa M. A. SILVA 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – VIVAMAR, inscrita no CNPJ nº 00.602.864/0001-83, 
com valor total de R$153.264,96 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais, e noventa e seis centavos); para os itens 01 e 02 a empresa UNI HOSPITALAR 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.484.373/0001-24, com valores totais, respectivamente, de 
R$52.875,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais) e R$17.625,00 
(dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais); para o item 04 a empresa MEDFARMA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – 
EPP, inscrita no CNPJ nº 11.229.270/0001-95, com valor total de R$58.320,00 (cinquenta e 
oito mil, trezentos e vinte reais); e para o item 06 a empresa PRODUTOS ROCHE 
QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A., inscrita no CNPJ nº 33.009.945/0002-04, no valor 
total de R$533.295,00 (quinhentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais), pelo 
que autorizo a convocação das empresas para assinatura dos contratos. 

 

São Luís-MA, 13 de junho de 2018. 

 

 

 

VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 

- Presidente da EMSERH - 

 

 


