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Processo nº 267935/2018-EMSERH 

Licitação Eletrônica nº 016/2019-EMSERH 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

No uso de suas atribuições de Presidente da EMSERH e considerando que 

o certame licitatório decorrente da Licitação Eletrônica nº 016/2019 – EMSERH, 

objetivando a contratação de materiais médicos hospitalares do tipo Touca, Sapatilha, 

Filme para Raios-X e outros para atender as necessidades das Unidades Hospitalares 

administradas 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 ÉTICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.606.382/0001-80, para os itens 07 e 14, 

com valor total de R$ 263.250,00 (duzentos e sessenta e três mil e duzentos e cinquenta 

reais); EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 23.312.871/0001-46, para os itens 01 e 02, com valor total de R$ 2.077.600,00 

(dois milhões setenta e sete mil e seiscentos reais); IBF – INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

FILMES S/A, inscrita no CNPJ nº 33.255.787/0001-91, para os itens 15, 17, 19, 21 e 23, 

com valor total de R$ 1.637.460,75 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos 

e sessenta reais e setenta e cinco centavos); INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, 

inscrita no CNPJ nº 59.403.410/0001-26, para o item 03, com valor total de R$ 29.960,00 

(vinte e nove mil novecentos e sessenta reais); J J R VIANA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 

41.480.591/0001-29, para o item 09, com valor total de R$ 157.500,00 (cento e cinquenta 

e sete mil e quinhentos reais); LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrita 

no CNPJ nº 29.084.765/0001-39, para o item 06, com valor total de R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais); M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no 

CNPJ nº 00.602.864/0001-83, para o item 05, com valor total de R$ 148.500,00 (cento e 

quarenta e oito mil e quinhentos reais), MIRON C. BASTOS, inscrita no CNPJ nº 

08.900.503/0001-25, para os itens 08 e 10, com valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte 

e sete mil e quinhentos reais), O.F.F.J COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 

12.088.975/0001-00, para os itens 12, 16, 18, 20, 22 e 24, com valor total de 

R$ 805.153,50 (oitocentos e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta 

centavos), POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

16.743.543/0001-39, para o item 11, com valor total de R$ 322.650,00 (trezentos e vinte e 

dois mil seiscentos e cinquenta reais) e ROYALMED HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita 

no CNPJ nº 10.781.820/0001-11, para o item 13, com valor total de R$ 85.050,00 (oitenta 

e cinco mil e cinquenta reais). 

  

São Luís - MA, 10 de Maio de 2019. 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH - 


