
 

 
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 
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Processo nº 0227755/2018-EMSERH 

Licitação Eletrônica nº 013/2019-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 013/2019 – CSL/EMSERH, objetivando 
a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de 
formas farmacêuticas injetáveis (Grupo III) para atender às necessidades das 
unidades de saúde 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. 42, X, e art. 118 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 358/2018, de 27 de Novembro de 
2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 27/11/2018, declarando 
vencedora do certame as empresas M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, 
inscrita no CNPJ nº 00.602.864/0001-83, vencedora dos Itens 01, 02, 05, 06, 11, 12, 22, 
28, 29, 36 e 37, no valor total de R$ 6.980.775,00 (seis milhões, novecentos e oitenta 
mil, setecentos e setenta e cinco reais); FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO 
FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.628.333/0001-46, vencedora 
dos itens 03, 04, 10, 19 e 20, no valor total de R$ 1.578.360,00 (um milhão, quinhentos 
e setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais); EXEMPLARMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.312.871/0001-46, vencedora 
dos itens 09 e 21, no valor total de R$ 949.500,00 (novecentos e quarenta e nove mil e 
quinhentos reais); UNI HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.846.373/0001-24, 
vencedora dos itens 13 e 14, no valor total de R$ 2.960.000,00 (dois milhões, 
novecentos e sessenta mil reais); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.563.277/0001-34, para os Itens 15 e 16, no valor total de 
R$ 843.360,00 (oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta reais); 
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita 
no CNPJ nº 12.418.191/0001-95, para os Itens 25 e 26, no valor total de R$ 119.000,00 
(cento e dezenove mil reais); ROYALMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 
10.781.820/0001-11, para os Itens 34 e 35, no valor total de R$ 4.520.000,00 (quatro 
milhões, quinhentos e vinte mil reais); e GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
10.653.892/0001-83, para os itens 38 e 39, no valor total de R$ 550.800,00 
(quinhentos e cinquenta mil e oitocentos reais), pelo que autorizo a convocação das 
empresas para assinatura dos respectivos contratos. 

São Luís-MA, 04 de Julho de 2019. 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH - 


