
 

 

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 0046331/2019-EMSERH 

Licitação Eletrônica nº 044/2019-CSL/EMSERH 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material médico 
hospitalar para atender às necessidades das Unidades de Saúde administradas pela 
EMSERH. 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

No uso das atribuições de Presidente da EMSERH, considerando que o 
certame licitatório referente à Licitação Eletrônica nº 044/2019 – CSL/EMSERH foi 
regularmente desenvolvido, e persistindo o interesse na contratação que deu ensejo à 
instauração do competente procedimento licitatório, HOMOLOGO, com fulcro no art. 118 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH c/c a Lei Federal nº 
13.303/2016, o resultado do certame conforme informado pela Comissão Setorial de 
Licitação/EMSERH, que declarou as empresas: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.105.362/0001-23, vencedora dos itens 41 e 
43, com valor total de R$ 2.297.250,00 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, 
duzentos e cinquenta reais); CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 07.847.837/0001-10, vencedora dos itens 35, 36, 37, 38, 39 e 40, com valor total de R$ 
423.066,00 (quatrocentos e vinte e três mil e sessenta e seis reais); CRUZEL COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 19.877.178/0001-
43, vencedora dos itens 42, 45 e 46, com valor total de R$ 703.962,50 (setecentos e três 
mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); ÉTICA MED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 
12.606.382/0001-80, vencedora dos itens 21, 23, 25 e 27, com valor total de R$ 525.750,00 
(quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais); MEDFARMA COMÉRCIO 
MEDICAMENTOS MAT. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 
11.229.270/0001-95, vencedora dos itens 20, 22, 24 e 26, com valor total de R$ 
1.253.250,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais); 
MEDIMAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES, 
inscrita no CNPJ nº 28.531.155/0001-73, vencedora dos itens 10, 14, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 
33, 34 e 44, com valor total de R$ 2.355.862,50 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco 
mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); e DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.563.277/0001-34, vencedora 
dos itens 09, 13 e 18, com valor total de R$ 2.568.937,50 (Dois milhões, quinhentos e 
sessenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

 
 

                           São Luís-MA, 10 de setembro de 2019. 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH - 

 


