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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

No uso de suas atribuições de Presidente da EMSERH e considerando que o certame 
licitatório decorrente da Licitação Presencial nº 020/2019 – CSL/EMSERH, objetivando 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle de 
animais sinantrópicos, compreendendo os serviços de dedetização, descupinização e 
controle populacional de aves-pombos, para atender as necessidades das unidades 
de saúde 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. 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 vencedoras do certame as empresas L. 
APARECIDO BONIFÁCIO – ME, inscrita no CNPJ nº 01.829.337/0001-79, para o Lote 01, 
no valor total de R$ 141.655,06 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e seis centavos); S. F. DE OLIVEIRA – EPP, inscrita no CNPJ nº 
12.165.341/0001-04, para o Lote 02, no valor total de R$ 619.696,47 (seiscentos e 
dezenove mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos); DET MAX 
SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
30.799.967/0001-46, para o Lote 03, no valor total de R$ 771.754,79 (setecentos e 
setenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos); P. 
M. F. SANTOS, inscrita no CNPJ nº 28.943.600/0001-02, para os Lotes 04 e 06, no valor 
total de R$ 916.828,25 (novecentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e cinco centavos); e M. M. PEREIRA MATOS E CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 
18.759.339/0001-31, para o Lote 05, no valor total de R$ 752.045,01 (setecentos e 
cinquenta e dois mil, quarenta e cinco reais e um centavo), pelo que autorizo a 
convocação das empresas para assinatura dos respectivos contratos. 

 

São Luís-MA, 05 de Junho de 2019. 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

Presidente da EMSERH 


