
 

 
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 

Fls. _______________ 

Proc. nº 0104325/2019 

Rub. ______________ 

Processo nº 0104325/2019 - EMSERH 

Licitação Presencial nº 048/2019-CSL/EMSERH 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

No uso de suas atribuições de Presidente da EMSERH e considerando que o 

certame licitatório decorrente da Licitação Presencial nº 048/2019 – CSL/EMSERH, objetivando a 

contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos de Formas 

Farmacêuticas Injetáveis, 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: MEDIMAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 28.531.155/0001-73, para os ITENS 05, no valor total de R$ 75.430,00 

(setenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais); 18, no valor total de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil 

e quinhentos reais); GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.653.892/0001-83, 

para os ITENS 06, no valor total de R$ 346.125,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e 

cinco reais); 07, no valor total de R$ 115.375,00 (cento e quinze mil, trezentos e setenta e cinco 

reais); 13, no valor total de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais); 14, no valor total de R$ 

54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); 33, no valor total de R$ 135.450,00 (cento e trinta e cinco 

mil, quatrocentos e cinquenta reais); e 34, no valor total de R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil, 

cento e cinquenta reais); M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no 

CNPJ nº 00.602.864/0001-83, para os ITENS 08, no valor total de R$ 3.870.000,00 (três milhões 

oitocentos e setenta mil reais); e 09, no valor total de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e 

noventa mil reais); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MÁXIMOS LTDA, inscrita 

no CNPJ nº 08.563.277/0001-34, para os ITENS 10, no valor total de R$ 383.850,00 (trezentos e 

oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais); 11, no valor total de R$ 127.950,00 (cento e vinte e 

sete mil, novecentos e cinquenta reais); 15, no valor total de R$ 1.877.407,50 (um milhão, 

oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos); 16, no valor total de 

R$ 625.802,50 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos); 17, no 

valor total de R$ 86.156,25 (oitenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos); 19, no valor total R$ 335.254,50 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta centavos); e 20, no valor total de R$ 111.751,50 (cento e onze mil, 

setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos); ROYALMED HOSPITALAR LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 10.781.820/0001-11, para os ITENS 23, no valor total de R$ 63.598,50 

(sessenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); 24, no valor total de 

R$ 21.199,50 (vinte e um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos); 37, no valor total 

de R$ 470.306,25 (quatrocentos e setenta mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos); e 38, 

no valor total de R$ 156.768,75 (centos e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos); R. F. DE FREITAS, inscrita no CNPJ nº 08.002.459/0003-06, para os 

ITENS 25, no valor total de R$ 181.305,00 (cento e oitenta e um mil, trezentos e cinco reais); e 26, 

no valor total de R$ 60.435,00 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).    

 

São Luís - MA, 27 de agosto de 2019. 
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RODRIGO LOPES DA SILVA 

- Presidente da EMSERH- 


