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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100.501/2018– EMSERH 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 055/2019 – 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 055/2019 – CSL/EMSERH, 
objetivando a Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e 
Manutenção para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
sistemas e das instalações prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários 
para a execução de serviços contínuos, eventuais, emergenciais e por demanda em 
Estabelecimentos Assistenciais em Saúde (EAS) gerenciados pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares localizados no interior do Estado do Maranhão, 
foi regularmente desenvolvido, HOMOLOGO, com fulcro no 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 389, datada 
e publicada no DOE no dia 10 de outubro de 2019, declarando vencedora do certame as 
seguintes empresas: a) GLOBAL SERVIÇOS E CIA LTDA, CNPJ N° 09.439.320/0001-17, 
para os LOTES 1, 3 e 6, com valor total de R$ 33.180.192,04 (trinta e três milhões e 
cento e oitenta mil e cento e noventa e dois reais e quatro centavos); b) S.L.Z 
SOLUÇOES EM ENGENHARIA EIRELI – EPP, CNPJ N° 09.060.446/0001-86, para os LOTES 
2, 4, 5 e 8, com valor total de R$ 39.940.769,54 (trinta e nove milhões e novecentos e 
quarenta mil e setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos); e c) 
GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUST. E REPRESENTAÇÕES, CNPJ N° 
15.018.622/0001-14, para o LOTE 7, com valor total de R$ 6.387.026,30  (seis milhões 
e trezentos e oitenta e sete mil e vinte e seis reais e trinta centavos). Fica autorizada a 
convocação das supracitadas empresas para a assinatura do contrato.  
 
 
 

São Luis, 05 de dezembro de 2019. 

 

 

RODRIGO LOPES DA SILVA 
- Presidente da EMSERH - 

 

 

 




