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PROCESSO Nº 104.330/2019-EMSERH 
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 051/2019-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 051/2019-CSL/EMSERH, 
objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
Medicamentos de formas farmacêuticas diversas, para atender as 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. 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 
247/2019, datada e publicada no DOE no dia 03 de julho de 2019, declarando 
vencedoras do certame as seguintes empresas: MIRON C. BASTOS, CNPJ n° 
08.900.503/0001-25, para os ITENS 01, 02, 21 e 23, com valor de total de R$ 
184.562,90 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e dois reais e 
noventa centavos); FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, 
CNPJ n° 06.628.333/0001-46, para os ITENS 03, 04, 05, 07, 08, 17 e 18, com valor de 
total de R$ 1.248.701,50 (um milhão e duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e 
um reais e cinquenta centavos); M.A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CNPJ n° 
00.602.864/0001-83, para os ITENS 11, 12, 14, 15, 19, 20 e 22, com valor de total de 
R$ 364.534,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e quatro 
reais); UNI HOSPITALAR, CNPJ n° 07.484.373/0001-24, para os ITENS 24 e 25, com 
valor de total de R$ 350.820,00 (trezentos e cinquenta mil e oitocentos e vinte reais). 
Ficam autorizadas as convocações das referidas empresas para a assinatura dos 
contratos.  
 
 
 

São Luis, 14 de outubro de 2019. 
 
 

RODRIGO LOPES DA SILVA 
- Presidente da EMSERH - 

 

 

 

 

 


