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PROCESSO Nº 136.172/2019-EMSERH 
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 067/2019-CSL/EMSERH 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

No uso de suas atribuições de Presidente da EMSERH e considerando que o certame 
licitatório decorrente da LICITAÇÃO PRESENCIAL n° 067/2019-CSL/EMSERH, 
objetivando o Registro de Preços para fornecimento de Medicamentos de formas 
farmacêuticas diversos para atender as necessidades das Unidades Hospitalares 
administradas pela EMSERH foi regularmente desenvolvido, 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 389, datada e publicada no DOE no dia 10 de outubro de 2019, declarando 
vencedoras do certame as seguintes empresas: UNI HOSPITALAR, CNPJ n° 
07.484.373/0001-24, para os itens 1 e 2, com valor total de R$ 2.780.800,00 (dois 
milhões e setecentos e oitenta mil e oitocentos reais); FARMACE INDUSTRIA QUÍMICO 
FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ n° 06.628.333/0001-46, para os itens 3 e 4, com 
valor total de R$ 3.450.267,36 (três milhões e quatrocentos e cinquenta mil e duzentos 
e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos); 3 A DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA -ME, CNPJ n° 12.973.088/0001-07, para os itens 8, 9, 15 e 16, 
com valor total de R$ 87.200,00 (oitenta e sete mil e duzentos reais); MIRON C. 
BASTOS, CNPJ n° 08.900.503/0001-25, para os itens 12 e 13, com valor total de R$ 
100.800,00 (cem mil e oitocentos reais); GRAN MEDH DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ n° 10.653.892/0001-83, 
para os itens 24 e 25, com valor total de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais); M. A. 
SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 00.602.864/0001-83, para os 
itens 28 e 29, com valor total de R$ 1.527.167,52 (um milhão e quinhentos e vinte e 
sete mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); e DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI, CNPJ n° 08.563.277/0001-34, para os itens 30 e 
31,  com valor total de R$ 344.960,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos 
e sessenta reais).  
 
 
 
 

São Luis, 04 de novembro de 2019. 
 
 
 

RODRIGO LOPES DA SILVA 
- Presidente da EMSERH - 


