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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 040-42.428/2019
CREDENCIAMENTO nº 03/2019
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de OFTALMOLOGIA, para
atender a demanda populacional de São Luís e municípios adscritos, obedecendo aos princípios e diretrizes
da Lei nº 8.666/93, considerando que compete ao município gerir e executar serviços públicos de
atendimento à saúde da população, podendo recorrer de maneira complementar, aos serviços ofertados pela
iniciativa privada, quando os serviços de saúde da rede pública forem insuficientes ou a demanda exigir
serviço especializado não ofertado pela mesma, para garantir a cobertura assistencial necessária para
atender a demanda populacional de São Luís e municípios adscritos, obedecendo aos princípios e diretrizes
da Lei 8.666/93.
ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2019, reuniram-se os membros da Comissão Especial de
Credenciamento CPL/PMSL, designada pela Portaria nº 25/2019, de 12 de novembro de 2019, para
julgamento da documentação de habilitação apresentado pelo CENTOR DE OLHOS DE SÃO LUIS
EIRELI, interessado no Credenciamento 03/2019. Foram analisados os documentos de habilitação
apresentados, de acordo com os critérios definidos no Edital, não sendo verificadas inconsistências. A visita
técnica realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, avaliou que o estabelecimento atende às
condições mínimas exigidas para instalações físicas, recursos humanos e recursos materiais, estando apta
para pestação de serviços ambulatoriais e hospitalares.
A Comissão de Credenciamento, após análise da documentação apresentada e por cumprir com os
requisitos exigidos no edital, declara habilitado para prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares
o CENTOR DE OLHOS DE SÃO LUIS EIRELI, CNPJ 00.071.178/0001-23. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião. Publique-se o resultado no Diário Oficial do Município.
São Luis (MA), 21 de janeiro de 2019.
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