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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018-CSL/EMSERH. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0260751/2017 – EMSERH. 

 

O Presidente da EMSERH, abaixo assinado, no uso de suas atribuições 

legais e considerando que o certame licitatório decorrente do Pregão Presencial nº 

023/2018 – CSL/EMSERH, objetivando a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de medicamentos do Grupo 3 para as unidades de saúde 

administradas pela EMSERH, foi regularmente desenvolvido e estando presente o 

interesse na contratação, que deu ensejo à instauração do respectivo procedimento 

licitatório, com fulcro no art. 171, inciso V do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH, HOMOLOGO o resultado do certame conforme informado 

pelo Pregoeiro da EMSERH, designado pela Portaria nº 001/2018, de 03 de janeiro 

de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03/01/2018, 

declarando vencedoras do certame as empresas: M. A. SILVA EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 00.602.864/0001-83, para os itens 01 e 13, no 

valor global de R$ 161.434,77 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e 

quatro reais e setenta e sete); MEDFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 

11.229.270/0001-95, para os itens 02 e 10, no valor global de R$ 58.468,89 (cinquenta 

e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos); 

MEDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 00.159.021/0001-54, para os itens 05, 06 e 14, no valor global de R$ 

28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais); DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.032.656/0001-75, para 

os itens 11 e 15, no valor global de R$ 5.603,10 (cinco mil, seiscentos e três reais e 

dez centavos), pelo que autorizo a convocação da empresa para assinatura do 

contrato. 

  

São Luís, 11 de junho de 2018. 

 

 

VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 

Presidente da EMSERH 


