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PROCESSO Nº 25406/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25406/2020 - EMSERH 
 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 077/2020 - CSL/EMSERH 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

No uso das atribuições de Presidente da EMSERH e considerando 

que o certame licitatório decorrente da Licitação Eletrônica nº 077/2020-

CSL/EMSERH, objetivando a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de medicamentos injetáveis 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. 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 146/2021, datada e 

publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 12 de abril de 2021, 

declarando como vencedoras do certame as empresas: M A SILVA 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – VIVAMAR HOSPITALAR, inscrita no 

CNPJ n° 00.602.864/0001-83, vencedora do ITEM 03 com o valor de R$ 

59.040,00 (cinquenta e nove mil e quarenta reais); MIRON C BASTOS, inscrita 

no CNPJ n° 08.900.503/0001-25, vencedora dos ITENS 05 e 34 com os valores 

respectivos de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 7.700,00 (sete mil e 

setecentos reais); MEDIMAR – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n° 28.531.155/0001-73, 

vencedora dos ITENS 07, 14, 16, 24, 25, 29, 35, 36 e 37 com os valores 

respectivos de R$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), R$ 682,00 (seiscentos 

e oitenta e dois reais), R$ 9.214,00 (nove mil, duzentos e quatorze reais), R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 42.625,00 (quarenta e dois mil, 

seiscentos e vinte e cinco reais), R$ 55.696,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos 

e noventa e seis reais), R$ 19.440,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta 

reais), R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) e R$ 1.650,00 (um mil, 

seiscentos e cinquenta reais); ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE 
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MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.958.628/0002-97, vencedora 

dos ITENS 38 e 39 com os valores respectivos de R$ 348.262,20 (trezentos e 

quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 

38.695,80 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta 

centavos); AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA,  

inscrita no CNPJ n° 04.301.884/0002-75, vencedora dos ITENS 17 e 18 com 

os valores respectivos de R$ 328.050,00 (trezentos e vinte e oito mil e cinquenta 

reais) e R$ 36.450,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais); VM 

DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS  LTDA, inscrita 

no CNPJ n° 26.972.852/0001-34, vencedora dos ITENS 10, 15, 21 e 27 com 

os valores respectivos de R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta 

reais), R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), R$ 720,00 (setecentos e 

vinte reais), R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais); ELLO 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ n° 

03.748.673/0001-12, vencedora do ITEM 09 com o valor de R$ 144.450,00 

(cinto e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais); CASULA & 

VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA, inscrita 

no CNPJ n° 05.155.425/0001-93, vencedora do ITEM 42 e 43 com o valor de 

R$ 77.760,00 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais) e R$ 8.640,00 (oito 

mil, seiscentos e quarenta reais). 

 
 

São Luís/MA, 24 de maio de 2021. 
 
 

 
 

 

 

 

Marcos Antônio da Silva Grande 
- Presidente da EMSERH - 


