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Licitação Eletrônica nº 025/2018-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 025/2018 – CSL/EMSERH, objetivando 
a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médico-
hospitalares para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas 
pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares-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 e art. 171, inciso V, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, 
o resultado do certame conforme informado pelo Agente de Licitação da EMSERH, 
designado pela Portaria nº 305/2018, de 11 de Outubro de 2018, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão em 15/10/2018, declarando vencedora do certame as 
empresas POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ: 16.743.543/0001-
39, vencedora dos Itens 01, 02, 03, 16, 17, 18 e 19, no valor total anual de R$ 
681.850,00 (seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais); MEDICA 
HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
05.750.248/0001-93, para os Itens 07, 08, 26, 27 e 28, no valor total anual de R$ 
140.795,00 (cento e quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais); PROTEC 
EXPORT INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALALES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.207.441/0001-45, para o 25, no valor total 
anual de R$ 59.835,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais); 
ROYALMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.781.820/0001-11, para os Itens 
11 e 12, no valor total de R$ 152.400,00 (cento e cinquenta e dois mil, e quatrocentos 
reais), pelo que autorizo a convocação das empresas para assinatura dos respectivos 
contratos. 

 

São Luís-MA, 1º de março de 2019. 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH - 


