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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 Eletrônica nº 039/2019 – CSL/EMSERH, objetivando a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, para atender às 

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. 117, 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, datada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de julho de 2019, 

declarando como vencedoras do certame as empresas: M DOS M PERES DE BRITO 

SERVIÇOS GRÁFICOS, inscrita no CNPJ nº 16.917.252/0001-10, para os LOTES 01, no valor 

total de R$ 3.288.600,00 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos reais); 02, no valor 

total de R$ 1.096.200,00 (um milhão e noventa e seis mil e duzentos reais); 05, no valor total de R$ 

69.225,00 (sessenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais); 12, no valor total de R$ 113.720,00 

(cento e treze mil, setecentos e vinte reais); 17 no valor total de R$ 398.625,00 (trezentos e noventa 

e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e 18, no valor total de R$ 132.875,00 (cento e trinta e 

dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais); TEXGRAF EDITORA LTDA – EPP, inscrita no 

CNPJ nº 13.898.993/0001-02, para os LOTES 03, no valor total de R$ 108.375,00 (cento e oito 

mil, trezentos e setenta e cinco reais); e 04, no valor total de R$ 36.125,00 (trinta e seis mil, cento e 

vinte e cinco reais); RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 

27.232.288/0001-86, para os LOTES 06, no valor total de R$ 50.475,00 (cinquenta mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais), e 08, no valor total de R$ 54.975,00 (cinquenta e quatro mil, 

novecentos e setenta e cinco reais); EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA – EPP, inscrita no 

CNPJ nº 08.171.718/0001-52, para os LOTES 07, no valor total de R$ 153.450,00 (cento e 

cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais); 11, no valor total de R$ 188.220,00 (cento e 

oitenta e oito mil, duzentos e vinte reais); 15, no valor total de R$ 145.500,00 (cento e quarenta e 

cinco mil, quinhentos reais); e 16, no valor total de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos 

reais); M F MOREIRA – ME, inscrita no CNPJ nº 26.477.376/0001-85, para os LOTES 13, no 

valor total de R$ 295.995,72 (duzentos e noventa e cinco mil e novecentos e noventa e cinco reais e 

setenta e dois centavos); 14, no valor total de R$ 98.693,62 (noventa e oito mil, seiscentos e noventa 

e três reais e sessenta e dois centavos); KARINY DE FÁTIMA C. FREITAS ME, inscrita no 

CNPJ nº 07.172.944/0001-95, para os LOTES 19, no valor total de R$  311.700,00 (trezentos e 

onze mil e setecentos reais) e 20, no valo total de R$ 103.900,00 (cento e três mil e novecentos 

reais).  

 

São Luís - MA, 21 de agosto de 2019. 

 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH- 


