
 

REFERENTE: Processo nº 176207/2018-EMSERH 

Licitação Eletrônica nº 032/2018-CSL/EMSERH 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de formas 
farmacêuticas injetáveis (Ampolas / Frasco – Ampola) para atender as necessidades das unidades de 
saúde administradas pela EMSERH, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no 
Termo de Referência.  

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

No uso de suas atribuições de Presidente da EMSERH e considerando que o certame licitatório 
decorrente da Licitação Eletrônica nº 032/2018 – CSL/EMSERH foi regularmente desenvolvida e 
estando presente o interesse na contratação, que deu ensejo à instauração do respectivo 
procedimento licitatório, HOMOLOGO, com fulcro no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 
4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02, o resultado do certame conforme informado pela Agente de 
Licitação da EMSERH, designada pela Portaria nº 358, de 27 de Novembro de 2018, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Maranhão datado de 27/11/2018, declarando vencedoras do certame: a 
empresa FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
07.316.691/0001-86, para os ITENS 01, 20 e 21 com valor global de R$ 124.000,00 (cento e vinte e 
quatro mil reais); a empresa UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A, inscrita no CNPJ nº 
60.665.981/0009-75, para os ITENS 11 e 12 com valor global de R$ 47.150,00 (quarenta e sete mil, 
cento e cinquenta reais); a empresa M A SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 
00.602.864/0001-83, para os ITENS 05 e 06 com valor total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e 
cinco mil reais) e a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI – EPP, inscrita 
no CNPJ nº 08.563.277/0001-34, para os ITENS 18 e 19 com valor global de R$ 106.925,00 (cento e 
seis mil, novecentos e vinte e cinco reais), pelo que autorizo a convocação das empresas para 
assinatura dos contratos. 

 

 

São Luís - MA, 19 de Março de 2019. 

 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH - 

 

 


