
 

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 

PROCESSO Nº 114.096/2019-EMSERH 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 064/2019-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 064/2019-CSL/EMSERH, objetivando a contratação de 
empresa para o fornecimento de medicamentos oncológicos para atender as necessidades 
do Hospital do Câncer do Maranhão, 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 vencedora do certame as seguintes empresas: a) ACCORD FARMACEUTICA LTDA, 
CNPJ n° 64.171.697/0001-46, para os itens 11, 19, 32, 39, 41 e 45, com valor de total de R$ 
1.250.517,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil e quinhentos e dezessete reais); b) 
CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ n° 11.367.967/0001-22, para os itens 
29, 37 e 38, com valor de total de R$ 219.640,50 (duzentos e dezenove mil e seiscentos e 
quarenta reais e cinquenta centavos); c) CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n° 12.418.191/0001-95, para o item 21, com valor de 
total de R$ 138.999,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos e noventa e nove reais); d) 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA, CNPJ n° 
11.263.101/0001-71, para os itens 1, 2, 3, 4, 25 e 26, com valor de total de R$ 1.547.208,00 
(um milhão e quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos e oito reais); e) ESPIRITO SANTO 
DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ n° 28.911.309/0001-52, para os itens 15, 
16 e 27, com valor de total de R$ 246.500,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos 
reais); f) F R DE FREITAS, CNPJ n° 08.002.459/0003-06, para os itens 13, 14, 23 e 43, com valor 
de total de R$ 175.841,50 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e 
cinquenta centavos); g) M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CNPJ n° 
00.602.864/0001-83, para os itens 5 e 6, com valor de total de R$ 60.120,00 (sessenta mil e 
cento e vinte reais); h) MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 10.463.731/0001-27, para 
os itens 10, 12, 20, 28, 33, 40 e 42, com valor de total de R$ 591.874,75 (quinhentos e 
noventa e um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); i) 
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME, CNPJ n° 03.596.923/0001-46, para os 
itens 22, 24, 30, 44 e 46, com valor de total de R$ 164.617,00 (cento e sessenta e quatro mil e 
seiscentos e dezessete reais); j) MERCÚRIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 06.670.152/0001-18, para os itens 47 e 48, com valor de total 
de R$ 344.586,90 (trezentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e seis reais e 
noventa centavos); l) UNI HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 07.484.373/0001-24, para o item 9, 
com valor de total de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). Ficam autorizadas as 
convocações das referidas empresas para a assinatura dos contratos.  
 
 

São Luis, 07 de outubro de 2019. 
 
 

RODRIGO LOPES DA SILVA 
- Presidente da EMSERH - 


