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Licitação Eletrônica nº 043/2018-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 043/2018 – CSL/EMSERH, 

objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos 

oncológicos injetáveis necessários na assistência prestada pelo Hospital do Câncer do 

Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho, administrado 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 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, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Portaria nº 358/2018, datada e publicada no 

Diário Oficial do Estado do Maranhão em 27 de Novembro de 2018, declarando como 

vencedoras do certame as empresas CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ nº 11.367.967/0001-22, para os itens 15, 16, 26 e 27, com valor 

total de R$ 208.860,00 (duzentos e oito mil, oitocentos e sessenta reais); CONQUISTA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita 

no CNPJ nº 12.418.191/0001-95, para os itens 28 e 29, com valor total de R$ 29.988,00 

(vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais); F.R DE FREITAS, inscrita no CNPJ nº 

08.002.459/0003-06, para os itens 13, 14, 19, 20 e 24, com valor total de R$ 253.764,00 

(duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais); FORMULAS 

MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

07.316.691/0001-86, para os itens 23 e 25, com valor total de R$ 35.841,25 (trinta e cinco 

mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos); NOVARTIS BIOCIENCIAS 

S.A, inscrita no CNPJ nº 56.994.502/0027-79, para os itens 03 e 04, com valor total de 

R$ 2.573.110,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil e cento e dez reais); 

PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A, inscrita no CNPJ nº 

33.009.945/0002-04, para os itens 37, 38, 39 e 40, com valor total de R$ 4.632.887,00 

(quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais); UNI 

HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.484.373/0001-24, para os itens 30 e 31, com 

valor total de R$ 72.220,00 (setenta e dois mil, duzentos e vinte reais) e UNITED 

HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 68.949.239/0005-70, para os itens 06 e 07, com 

valor total de R$ 3.410.000,00 (três milhões, quatrocentos e dez mil reais). 

 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

  

São Luís - MA, 13 de maio de 2019. 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH - 

 


