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Processo nº 213876/2018-EMSERH
Licitação Eletrônica nº 045/2019-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 045/2019 – CSL/EMSERH,
objetivando a contratação de empresa para aquisição de insumos críticos para o ciclo
produtivo do sangue para a Hemorrede Estadual, administrada 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 e
art. 171, inciso V, 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 PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.050.260/0001-95, para o Item 01, no valor
global de R$ 21.996.000,00 (vinte e um milhões e novecentos e noventa e seis mil reais);
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 13.169.056/0001-16, para os Itens 02, 03 e 04, com valor global de R$ 90.926,72
(noventa ml e novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos); CEI COMERCIO
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ME, inscrita no CNPJ nº
40.175.705/0001-64, para os Itens 04 e 12, com valor global de R$ 1.035.600,00 (um
milhão e trinta e cinco mil e seiscentos reais); SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, inscrita
no CNPJ nº 61.485.900/0005-94, para o Item 06, no valor global de R$ 39.000,00 (trinta e
nove mil reais) e CARLA DE OLIVEIRA CORREA-ME, inscrita no CNPJ nº
08.583.229/0001-08, para os Itens 05, 09, 10, 11 e 13, com valor global de R$ 697.572,80
(seiscentos e noventa e sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

São Luís - MA, 29 de agosto de 2019.

ETHEANA LIMA TRAJANO
- Presidente da EMSERH em exercício –
Portaria nº 316/2019-GAB/EMSERH
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