
 

 
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 

 

RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 059/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30.252/2019 - EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria 

nº 247/2019,  data e publicada em 03 de julho de 2019 no Diário Oficial do Estado do 

Maranhã, torna público o resultado da licitação em referência, objetivando a contratação de 

empresa especializada no fornecimento e água potável em carro-pipa para atender as 

Unidades de Saúde administradas pela EMSERH., conforme demonstrativo abaixo:  

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. EMPRESA 

1 
Prestação de serviço de transporte e distribuição 
de água potável, por meio de carros-pipa 
Cota principal – participação aberta 

CARRADA 720 FRACASSADO 

2 

Prestação de serviço de transporte e distribuição 
de água potável, por meio de carros-pipa 
Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 

9° da Lei Estadual n° 10.403/2015 

CARRADA 240 FRACASSADO 

 
 

O Agente de Licitação informa, ainda, que os autos do processo encontram-se 

com vistas franqueadas aos interessados, de segunda a sexta, no horário de 08h00min as 

12h00min e das 13h00min às 16h00min, cuja solicitação deverá ser feita através da 

Ouvidoria da EMSERH. 

 
 

São Luís (MA), 03 de setembro de 2019. 
 
 

__________________________________ 
Gilson de Holanda Lopes Júnior 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matricula n° 4253 
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