
 

 
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

Processo nº 0153917/2018-EMSERH 

Licitação Eletrônica nº 036/2019-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 036/2019 – CSL/EMSERH, contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e preditiva nas subestações de energia, com fornecimento de ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo e peças de reposição 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 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, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria nº 247/2019, de 03 de julho de 2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03/07/2019, declarando como vencedoras 
do certame as empresas STRATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.835.152/0001-00, para o Lote 01, com valor total de R$ 656.781,77 (seiscentos e 
cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), RIO 
MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.265.506/0001-47, 
para os Lotes 02, 03 e 05, com valor total de R$ 1.711.769,87 (um milhão, setecentos e 
onze mil, setecentos e sessenta e nove reais, e oitenta e sete centavos), e 
CONSTUTORA AP ENGETECH LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 12.769.072/0001-87, para o 
Lote 04, no valor total de R$ 624.700,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e setecentos 
reais), pelo que autorizo a convocação das empresas para assinatura dos respectivos 
contratos. 

 

São Luís - MA, 29 de Julho de 2019. 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH - 


