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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 070/2019 - CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.421/2019 – EMSERH 
 
 

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

nº 389/2019, assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 

10/10/2019, torna público o RESULTADO DA LICITAÇÃO em referência, objetivando a 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de fardadmento para atender 

as necessodades dos colaboradores do novo Hospital do Servidor do Maranhão, 

conforme demonstrativo abaixo:  

Item ESPECIFICAÇÕES EMPRESA VENCEDORA 

01 

 
UNIFORME MASCULINO RECEPÇÃO: Calça social masculina em 

tecido Oxford ou similar, na cor verde 2 bolsos na frente , 2 bolsos 
traseiros embutidos. Camisa social manga curta tecido cedrovip 
super ou similar na cor verde clara, gola montada sem botão, pala 
simples, pence dupla, bainha arredondada e logomarca da 
EMSERH no peito esquerdo. 

 
 

DESERTA 
 

02 

 
UNIFORME FEMININO RECEPÇÃO: Calça social feminina reta 

sem bolso, tecido duo fit ou similar, na cor verde. Blusa feminina 
manga curta, bainha arredondada, gola especifica (consta na foto 
anexar cor verde clara) com logomarca da Emserh bordada no peito 
esquerdo. 

DESERTA 

03 

 
UNIFORME ADMINISTRATIVO MASCULINO: Calça masculina em 

tecido Oxford ou similar na cor verde, 2 bolsos na frente, 2 bolsos 
traseiros embutidos. Camisa polo tradicional modelo masculino na 
cor verde clara com logomarca bordada no lado esquerdo do peito. 

DESERTA 

04 

 
UNIFORME ADMINISTRATIVO FEMININO: Calça feminina reta 

sem bolso, tecido duo fit ou similar na cor verde. Camisa polo 
tradicional feminina verde clara com logomarca bordada no lado 
esquerdo do peito. 

DESERTA 

05 

 
JALECO FEMININO longo tipo hospitalar feminino em tecido 

GABARDINE ou SIMILAR, cor branca, mangas longas com bainha 
sem punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, 
chapados com cantos chanfrados e sem bolso no lado superior 
esquerdo, costura pespontada, abertura frontal pra vestir e 
desvestir, em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no 
máximo 2,5cm de diâmetro e vesti para cobri-los, cinto traseiro 
preso, fenda atrás a partir da barra. As cores do aviamento de 
primeira qualidade. Bordada nos dois braços as logomarcas 
conforme modelo em anexo. Esclarecemos que a logomarca do 
Governo do Estado do Maranhão deverão ser bordadas no braço 
direito e da EMSERH no braço esquerdo. 

DESERTA 

06 

 
JALECO MASCULINO longo tipo hospitalar em tecido 

GABARDINE ou SIMILAR, cor branca mangas longas com bainha 
sem punho, com gola social, com 02 bolsos inferiores frontais, 
chapados com cantos chanfrados e sem bolso no lado superior 
esquerdo, costura pesponta, abertura frontal para vestir e desvestir 

DESERTA 



 

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 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 88.421/2019 

Rub:_____________ 

em toda a extensão fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 
cm de diâmetro e vista para cobrilos, cinto traseiro preso, fenda 
atrás a partir da barra. As cores das linhas e botões deverão estar 
de acordo com tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de 
primeira qualidade. Bordado nos dois braços as logomarcas, 
conforme modelo em anexo. Esclarecemos que as logomarcas do 
Governo do estado do maranhão deverão ser bordados no braço 
direito e da Emserh no braço esquerdo. 

 

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 as 17h00min. 

 
São Luís (MA), 04 de novembro de 2019. 

 
 

__________________________ 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 528 

 


